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DALIS BUDIONY KARIUOMENĖS PAJĖGĖ 
PASIEKTI KAIRĮJĮ DNIEPRO KRANTĄ

Maskvos-Leningrado geležinkeliui gresia 
labai didelis pavojus

MINSKO LAUKUOSE BOLŠEVIKAI ŠAUDĖ 
RUSIJOS GILUMON VEŽAMUS LIETUVIUS

.MASKVA, Rusija, rugp. 20 d. 
— Sovietų karo vadovybė šian
dien paskelbė, kad raudonoji ar
mija buvo priversta pasitrauk
ti apie 50 mylių visoje Novgo
rodo srityje, šiame fronte vyk 
sta. smarkios kovos ir . vokie
čiams daromi labai dideli nuo
stoliai.

Kovos vyksta prie paties Nov
gorodo, šių kovų išdavos, turės 
lemiamos reikšmės, nes priešas 
rengiasi apsupti Leningrado gy 
nėjus ir nutraukti susisiekimo 
linijas. Priešas dar randasi 40 
mylių atstumoj nuo Maskvos- 
Leningrado geležinkelio, bet su
sisiekimui gresia didelis pavo
jus.

Šiaurės fronte sovietų kariuo
menė kontraatakavo vokiečius, 
bet štabo pranešimas nemini 
kurioje vietoje ataka buvo da
roma.

Sovietų aviacija labai smar
kiai bombardavo Rumunijos ži
balo versmes, sukėlė didelių gai
srų Ploestf srityje ir pakenkė 
Rumunijos uostams.

Besitraukdama midiony ka
riuomenė padarė keli*, smarkius 
motorizuotų dalių užpuolimus 
ant vokiečių, užėmė K miestų 
ir išdaužė kelis nacių dalinius.

LONDONAS, Anglija, rugp.

ANGLAI IR RUSAI DAVĖ 1RANUI SAVAITĘ 
LAIKO NACIAMS IŠVYTI

Kariuomenė prie 
Irano sienų .-i*-----

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Anglijos ir sovietų vy
riausybės įteikė Irano valdžiai 
notą, kurioje savaitės bėgyje 
pataria išvalyti nacių agentus 
iš visos Irano teritorijos.

Sovietai ir britai sutraukė di
dokus kariuomenės vienetus 
prie Irano sienos, kurie parems 
abiejų valdžių reikalavimus, jei? 
gu šachas ir toliau dirbs su na
ciais.

Abi vyriausybės deda pastan
gas išvengti ginkluoto konflik
to su Iranu.

Šachas mobilizuoja 
kariuomenę

LONDONAS, Anglija, rugp. 
2*0 d. — Iš Teherano ateinan
čios žinios rodo, kad Irano ša
chas didina savo kariuomenę ir 
pakvietė trijų šaukimų vyrus.

Visuose valstybės pasieniuose 
daromi sustiprinimai ir rengia
masi pasipriešinti rusams ir bri
tams. .

Irane veikią nacių agentai de
da pastangas sukelti karą ir 
verčia persus priešintis . britų 
ir rusų reikalavimams. Naciai 
rengia sabotažą geležinkeliuo
se.

— Portugaliją pasiekę diplo
matai tvirtina, kad Hamburgas 
visiškai išgriautas ir gyvento
jai apleido miestą, nes britai 
kasdien jį smarkiai bombarduo
ja.

20 d. — Karo sluoksnius pasie 
kė žinios, kad dalis Budiony 
kariuomenės pajėgė išsigelbėti 
nuo vokiečių generolo Rund- 
stedt karo jėgų ir randasi kai 
riame Dniepro upės krante.

Sovietų kariuomenė jau turi 
paruošusi {stiprinimus Dniepro 
pakrantėse, sutrauktos didelės 
artilerijos jėgos ir turi atatin
kamą aviacijos kiekį. Svarbes
nius Dniepro tiltus susprogdino 
ne vokiečių aviacija, bet pati 
sovietų kariuomenė.

Vokiečiams bus labai sunku 
perkelti savo kariuomenes dalis 
per Dnieprą, nes jas apšaudys 
stipri sovietų artilerijos ugnis. 
Dniepro vanduo labai sriaunas 
ir reikia vartoti stiprius moto
rinius laivus.

Sovietai pajėgė išvežti iš Ode
sos didelius kariuomenės dali
nius. Sovietų karo laivynas pa
rodė nepaprastai didelę drąsą 
ir sugebėjimą pasipriešinti na
cių aviacijai. Sovietų laivai 
evakuoja kariuomenę pačių na
cių panosėje ir nekreipia dėme
sio į pavojų. •> > .a -

Gomelio srityje' vyksta smar- * 
kios kovos, bet vokiečiai čia ne
pajėgė pralaužti maršalo Timo- 
šenkos fronto.

Britų laivai Dži
buti uoste

VICHY, Prancūzija, rugp. 20 
d. — Gautos žinios sako, kad 
du britų karo laivai įplaukė į 
Džibuti uosta.

Prancūzų Somalijos uostas 
labai nukentėjo nuo britų blo
kados, vietos gyventojams trūk
sta maisto. Joks prancūzų ar 
italų laivas negali pasiekti So
malijos.

Laisvi prancūzai senai reika- 
avo atiduoti jiems Somalijos 
kontrolę. Valdžia neturi žinių 
apie atplaukusių britų laivų tik
slus.

Surastas Meksikos 
nacių sąrašas

MEKSIKA, sostinė, rugp. 20 
d. — Jungtinių Valstybių am
basadai pavyko išgauti Meksi
koj slaptai veikiančių nacių są
rašas.

Ambasados valdininkų ran- 
kosna pateko algų lapas, kurį 
kiekvieną mėnes: naciams mo
ka vokiečiai, pasirodo, kad na
cių agentų skaičius yra žymiai 
didesnis, negu ddižiausi naciz
mo priešai manė.

Sąrašas bus panaudotas eko
nominei kovai prieš nacius su
stiprinti.

— Prezidentas Rooseveltas 
dar kartą kreipėsi į Keamey 
miestely streikuojančius ir ben
drovės vadovybę, kad baigtų 
streiką geruoju ir vėl pradėtų 
statyti reikalingus karo laivus.

Japonų Bomba Užgavo Britų Ambasadą Chungkinge

NAUJIENŲ-A CM E T^lephov
Britų ambasada Chungkinge (rodykle) tapo apgriauta, o pirmojo ambasa

dos sekretoriaus rezidencija (prieky) visiškai sunaikinta per japonų lėktuvų 
puolimą ant Kinijos sostinės. Pats sekre’orius ir du1 kiti asmens buvo sunkiai su-

f • Iii-’.

žeisti per bombardavimą slėptuvėje. Du tarnai žuvo.

AMERIKOS ORLAIVIAI NU V Y JO IŠ ISLAN
DIJOS VOKIEČIU BOMBĄNEŠĮ

Naciai-neišmetė 
‘bombų saloje

REIKIAVIKAS, įsi a n d i j a, 
rugp. 20 d. — Amerikos ir bri
tų karo aviacija šiandien nuvy- 
jo nacių bombanešį, kuris at 
skrido į Islandiją ir praskrido 
pro salos sostinę.

Pakilę naikintuvai nesuskubo 
pavyti vokiečių bombanešio, nes 
jis pasislėpė į debesis.

Naciai praskrido gana žemoj 
aukštumoj pro Reikiaviką, bet 
neišmetė nė vienos bombos. 
Aliarmo stovis tęsėsi 45 minu
tes.

Išvengtas susišaudy
mas su J. A. V.

jėgomis
REIKIAVIKAS, įsi a n d i j a, 

rugp. 20 d. — Jeigu Amerikos 
naikintuvai butų pavyję nacių 
bombanešį, tai butų įvykęs pir
mas susišaudymas tarp vokie
čių ir Jungtinių Valstybių ka
ro jėgų.

Naciai žino, kad Amerikos ka
ro jėgos randasi Islandijoj, bet 
vis dėlto ten pasiuntė savo bom
banešį.

Manoma, jog tai buvo žval
gybos lėktuvas, kuris »norėjo 
gauti fotografijų apie karo jė
gų judėjimą Islandijos uostuo
se.

Sovietų tankai puola 
vokiečius

___________ ____ \

. BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
20 d. — Dideli sovietų kariuo
menės tankų būriai smarkiai 
puola vokiečius Dniepro fronte.

Karo vadovybė mano, kad ap
supta sovietų kariuomenė deda 
pastangas prasimušti per vo
kiečių linijas ir pabėgti kiton 
Dniepro pusėn.

Vokiečių aviacija smarkiai 
bombarduoja sovietų karo lai

vus ir baržas,.-^.kurios stengiasi 
išgelbėti apsuptą^, sovietų a ka 
riuomenę pietų Ukrainoj.

Odesa smarkiai 
bombarduota

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
20 d. — Vokiečių aviacija pa* 
skutinėm dviem dienom labai 
smarkiai bombardavo Odesos 
miestą^ skelbia vokiečių karo 
pranešimas.

Rusai negali naudoti uosto, 
nes jame paskandinti laivai ne
leidžia kitiems laivams judėti.

Netekę Odesos sovietai nega
les kontroliuoti Juodosios juros, 
kaip jie pageidautų. Vokiečių 
sluoksniuose kalbama apie ga • 
limą puolimą ant Kaukazo.

Dirbtinė koja britų 
lakūnui

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 d. — Britų lakūnai šiandien 
numetė dirbtines metalines ko
jas pagarsėjusiam britų lakūnui 
Douglas Bader, kuris praeitą 
savaitę pateko vokiečių nelais
vėn.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Paskolų tvarkytojas Jonės šiandien pareiškė, kad Ame

rikos valdžia sutiks padaryti sovietams paskolą, jei neturės kuo 
mokėti už ginklus.

— Centro fronte rusai labai smarkiai atakavo vokiečius, 
atėmė kelis miestus ir sunaikino tris vokiečių divizijas.

— Britų karo misija Maskvoje jau antra diena gauna in
formacijų apie karo padėti visame vokiečių-sovietų fronte. Bri
tai dar neleidžiami frontan.

— Stalinas oficialiai pranešė užsienio departamentui, kad 
sutinka dalyvauti trijų valstybių konferencijoj ir laukia dele
gatų Maskvoje.

— Vokiečiai sako, kad centro fronte sunaikino 25 sovietų 
divizijas ir paskutinėmis dienomis paėmė nelaisvėn 78,000 so
vietų kareiviu.

-— Iš Turkijos skelbia, kad Balkanuose prasidėjo dideli ne
ramumai ir vokiečiai pasiuntė Bulgarijon kelias savo kariuo
menės divizijas. ij

—r. Vokiečiai stengiasi orlaiviais atvežti tankus Odesai pa
imti, bet sovietų aviacija numušė nacių didžiulius orlaivius.

Bader pasižymėjo karo me
tu. Jis numušė daugelį nacių, 
nors buvo bekojis. Prieš karą 
Bader tarnavo aviacijoj ir kris
damas neteko abiejų kojų.

PerRaudopąj į Kryžių naciai 
pranešė, kad jie' leis britų lėk
tuvui atnešti lakūnui Badei 
dirbtinas kojas.

Bulgarai aktyviai 
kenkia naciams

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 2( 
d. — Policija paskelbė, kad jai 
pavyko surasti naują organiza 
ciją, kuri aktyviai veikia prieš 
nacius.

šios organizacijos pryšakyje 
stovi tūlas Anton Prudkin, ku
ris buvo laivo kapitonu, raši
nėjo literatūros žurnaluose ii 
skaitomas poetu.

Šios organizacijos nariai ren
gė sabotažą prieš nacius ir tei
kė britams žinias apie vokiečių 
karo jėgas.

— Vokiečių spauda kalba apie 
galimą ilgą apkasų karą su ru
sais, nes jau artėja žiema, o ka
ro operacijos dar nebaigtos 
Rusijoj prasidėjo rudens lietus

— Japonai skelbia, kad pa
vyko galutinai nustatyti japo 
nų ir sovietų Rusijos sienas 
Mandžuko pasienyje. Komisija 
posėdžiavo nuo 1939 metų.

Keli sugebėjo 
išsigelbėti

BERNAS, Šveicarija, rugp. 20 
d. — Minsko laukuose, netoli 
Červino kaimo, bolševikų val
džios atstovai suruošė lietu
viams panašias skerdynes, kaip 
Praveniškių durpynuose.

Vieną areštuotų lietuvių eša 
loną išvarė į laukus ir kulkos
vaidžiais pradėjo žudyti. Išliku
sius gyvus prikūlė ir naujai šau
dė.

Keliems lietuviams pavyko iš
gelbėti savo gyvybę ir jie da
bar pasakoja apie baisią tra
gediją.

Darbininkai privalo 
gelbėti demokratiją

SYRACUSE, N. Y., rugp. 20 
d. — Karo sekretoriaus padė
jėjas Fatterson šiandien pareis 
kė, kad darbininkai privalo jau
sti pareigą ge bėti demokrati
ją.

Ten, kur įsigali diktatūra 
kenčia visi sluoksniai, bet la
biau už kitus kenčia darbinin
kai.

..Amerikos Valdžia deda pastan
gas, kad darbininkai jaustų de 
mokratįjos gerbūvį, bet nori, 
kad darbininkai aktyviai remti, 
demokratijos kovą prieš dikta 
•torius.

Adm. Byrd pataria 
remti F.D.R.

NEW YORK, N. Y., rugp 
20 d. — Admirolas Byrd Madi- 
son Sųuare Garden surengtame 
mitinge amerikiečiams patari 
kreipti dėmesio į susidariusią 
padėtį.

Amerikos gyventojai privalė 
remti prezidento Roosevelto po
litiką ir ryžtis ginti savo tei
ses, nes antraip pateks amžinon 
vergijon.

Byrd pasakoja, kad nacizmas 
smarkiai praplito ir jis sunai
kins Jungtines Valstybes, jeigu 
gyventojai nesiryš skelbti kai o 
nacizmui.

Haye skundžiasi Pe- 
taino karikatūrom
WASH1NGTON, D. C., rugp. 

20 d. — Vichy Prancūzijos am
basadorius Haye šiandien paro
dė sekretoriui Hull visą rinki
nį karikatūrų, kurios tilpo Ame
rikos spaudoje ir smarkiai iš
juokia Petainą.

Petainas niekur nepasižadėjo 
atiduoti vokiečiams prancūzų 
’a;vyno ir neskelbia karo bri
tams.

Haye nedrįso pareikšti pro
testo, bet pasakė, kad karika
tūros kenkia geriems Amerikos 
ir Prancūzijos santykiams.

— Britų karo laivai apšaudė 
vieną prancūzų laivą, kurį su
tiko šalia Džibuti uosto.

ORAS
Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka —- 6:03; leidžiasi 

— 7:44.

Žudė Rusijon veža
mus kalinius

BERNAS, Šveicarija, rugp. 20 
d. — Birželio 23 dienos rytą 
sovietų agentai iš Kauno ka
lėjimo išvežė į Minską užsili
kusius kalinius.

Kaliniams nedavė laiko tinka
mai apsirėdyti, bet pusnuogius 
nuvežė Minsko kalėjiman ir pa
sodino kartu su areštuotais 
baltgudžiais.

Vėliau iš Minsko varė kali
nius pėsčius į Rusijos gilumą, 
červino kaimą praėjus, bolševi
kai pradėjo šaudyti visą varo
mą grupę.

Lietuviai bėgo 
į krumus

BERNAS, Šveicarija, rugp. 20 
d. — Kai červino laukuose če
kistai pradėjo šaudyti varomus 
ietuvius, pastarieji per k u kas 
pradėjo bėgti į gretimus krū
mus-

Dauguma buvo užmušta vie
toj, bet profesorius Končius su 
kitais sugebėjo išsige.bėti.

Kartu su Končium išliko gy
vais karininkai Tumas, Jasin- 
škas ir žalvydas. Tokiu pat bu- 
du gyvybę išgelbėjo darbinin
kai Zaranka, žemaitis ir Julius 
Šatas.

Šaudė jėgų nustoju
sius žmones

BERNAS, Šveicarija, rugp. 20 
d. — Iš Minsko kalėjimo Rusi
jos gilumon varė lietuvius pės
čius.

Jeigu kuris netekdavo jėgų 
ir nepajėgdavo eiti kartu su vi
sais, tai čekistai nuvargusį pa- 
keliuje nušaudydavo.

Tokiu budu čekistai nušovė 
atsargos majorą Opulskį, Zda- 
nevičiu ir Bikina. ,

Kita lietuvių grupė pabėgo 
nuo bolševikų, kai pradėjo bom
barduoti nacių aviacija. Vokie
čiai padėjo lietuviams sugrįžti 
namo,

Kauno kalėjime 
rasti žmonės

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 20 d. — Iš Kauno kalė
jimo bolševikai išvežė daug ka
linių, bet nesuspėjo visų išga
benti.

Sukilę lietuviai paleido lais
vėn žurnalistą N. Rastenį, bu
vusį Klaipėdos krašto guberna
torių J. Navaką ir kitus.

Paleistas ir kun. Mironas, ku
ris dirbo Smetonai, inžinierius 
Germanas, kurį vokiečiai pasi
skyrė susisiekimo reikalų pa
tarėju.

Per 
Rugpiučio 

MfiNZSJ
NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM 
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Prisirengimas Mokyklos
Atidarymui.

Lz poros savaičių ir vėl mo
kyklos pradės naują bertainį. 
Pereitą pavasarį arba per ato
stogų mėnesius mokytojos su
tvarkė naujas lekcijas naujiems 
mokiniams. Planai paprastai 
yra padaromi iš anksto, o per
mainos ir pagerinimai per ber
tainį mokinant, nes mokiniai 
kas bertamį visuomet kitoki ir 
jiems reikia pritaikinti parno-
kas.

Namie Irgi reikia is anksto 
padaryti planai sekančiam ber- 
tainim. Kiekvienas šeimynos 
narys yra skirtingas asmuo, ir 
kiekvienam vaikui reikia kito- 

f' f v
ros.

Pas Gydytojus
Tikiu, kad visi vaikai jau yra 

dytoją. Jeigu dar vaikas nebu
vo pas gydytoją dėl prieš-rude- 
ninio peržiūrėjimo, tai, tikiu, 
kad tėvai ilgiau neatidėlios. 
Taipgi akių gydytojo patikrini
mas, apsimokėtų tėvams ir bu
tų geriau vaikams, kad šis da
lykas butų atliktas prieš mo
kyklos atidarymą.

Vaikas, kuris fiziškai yra ne
sveikas ir kurio regėjimas yra 
ne per geras, negali tinkamai 

sį skauda arba jo akiniai yra 
per seni, jis negali sėkmingai 
mokytis bei dalyvauti mokyk
los veikloje.

Tėvai paruošę tuo budu vai
ką, galės pasikalbėti su moky
toja, jeigu jai reikėtų kas nors 
pranešti apie vaiko fizišką sto
vį. Tuomet tėvai ir mokytoja 
galės protingai kooperuoti vai
ko labui.

Rūbai — Medvilnė.
Dabartiniu laiku dar galima 

krautuvėse nusip.rkli už visai 
prieinamą kainą medvilninės ir 
vilnones medžiagos dcl vaikų 
rūbų. Jeigu motina pati moka 
namie pasiūti vaikaips rūbų, tai 
ji gali daug pinigų sutaupyti. 
Dar galima pasirinkti daug gra
žios medžiagos — spalvingos ir 
drūtos.

Taipgi galima už labai numa
žintą kainą nusipirkti medvil
ninių rūbų, nes krautuvės nori 
greičiau išparduoti, kad padary
tų vietos žiemos sezono ro

Apsimoka vaikui turėti gana 
medvilninių rūbų, nes atsiran
da daug ne tik šaltų, bet ir kar
štų dienų per pirmuosius du 
rudens bertainio mėnesius. Be 
to, namai ir mokyklos yra la
bai gerai šildomi, tai ne visa
dos reikia vilnonius rublis dė
vėti.

Ruba/ — Vilnoniai ir Kitokie.

Mergaitėms apsimoka turėti 
kelis vilnonius sijonus ir tris ar 
keturis medvilnės striukes 
(“bliuzes”). Vaikučiams yra ge
rai parūpinti biskį daugiau me
dvilninių marškinių ir porą vil
nonių trumpų kelnių (knick- 
ers”). Taip darant, vaikučiai 
visados bus švarus lankydami 
mokyklą.

Nes ir rudens dienos kartais 
būna šaltos ir oras greitai mai
nosi. Vaikams tad pravartu tu
rėti nors vieną gerą vilnonį 
“sweater”. Jie gali tą “sweater” 
dėvėti pareinant namo iš mo
kyklos arba užsivilkti mokyk
loj, kada dienos šaltesnės, o 
kambariai dar nėra šildomi.

Prisirengimas iš Anksto.
Jeigu tėvai stengsis iš anks

to parūpinti vaikams tinkamus

NAUJAS ĮSTATYMAS SUTEIKS PAŠALPĄ 
BETURČIAMS VAIKAMS

‘ “ 1 ■' "'** ' ‘ * - z

Salomėja Čęr^nė.
Visoms moterims turi būti ver
tas susidomėjimo neseniai iš
leistas valstybinis įstatymas 
“Aid to Dependept Children 
Law”, kuris pradedant š, m. 
liepos 1 d. suteiks beturčiams 
vaikams ilgai laukiamą pašalpą. 
Pagal naują įstatymą, kiekvie
nas vaikas mažiau 16 m. am
žiaus, kuris neteko užlaikymo 
ir globos dėl tėvų mirties, jų 
protiško sukrikimo, arba buvo 
šiaip apleistas, gaus valdišką 
pašalpą. Visos pastangos bus 
dedamos sudaryti arba palaiky
ti vaikui šeimynišką namų at
mosferą ir aplinkybes. Todėl 
kiek galima, vaikai bus laikomi 
prie motinos, tėvo arba artimų 
giminių, kuriems bus mokama 
$18 per menesį už vieną vaiką 
ir $12 už kiekvieną sekantį vai
ką toj šeimoj užlaikomą. Tuo 
tikimasi sumažinti masinį vai
kų auklėjimą prieglaudose arba 
kitose vaikų įstaigose, sutei
kiant jiems daugiau individua- 
hškos priežiūros jų savuose na
muose. Ligi šiol buvo galima 
aptarnauti vien tik 17,000 vai
kų po senuoju Motinos Pensi
jos įstatymu. Dabar bus galima 
suteikti pašalpos virš 70,000 
vaikams, šiam tikslui pagal 
naujai išleistą įstatymą, Illinois 
valstybės iždas skiria tris mi
nomis dolerių, o antrus tris mi- 
lionus suteiks federalinė val
džia.

Dėl įvairių politinių priežas
čių šio įstatymo projektas per 
daugelį metų valstybės senate 
buvo trukdomas ir butų visiš
kai neperėjęs, jeigu ne dėl mo
terų suvienytų spėkų. Gegužės 
mėn. pradžioj jau buvo kalba
ma, jog įstatymas vėl būą at
mestas. Bet šį kartą moterys 
neapsile.do. Per visas moterų 
pažangias organizacijas, priva
čias vaikų globojimo įstaigas 
buvo paleistas obalsis: “Prie- 
šinkilės A.D.C. įstatymo sulai
kymui !” Greitu laiku visi sena* 
toriai Springfielde susilaukė to
kį gausų “bombardavimą” laiš
kais, telegramomis, peticijomis, 
jog jie buvo tikrai nustebinti! 
Akivaizdoj tokios moterų suvie
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rubus, tai jie pagelbės jų vai
kučiams lankyti mokyklą regu
liariai. Jeigu nereikės vaikui 
praleisti mokyklos meną mies
te rūbams pa Kūlėjau t, tai jis 
sėKmm^au uunvs u.uKjiiiOai

SUilKU UOvUniA 1<U- 
pllKii 
auikau, ųes pnugdM sąlygos nv 
visiema lygtos. gaar
tų uup pūuaryn jog 
kas mlŲių TlRiūS, Iiars
ir senus, apūRinūS, KOjmes i* 
uatiis, J*» gatetą W diuią 
moKykią oe

kuo prūsi
nės menus yrą avarbiausiūs* 
svaro u, kad valgas vėl pripras^ 
tų prig tvarkos ir nei pasunn- 
Kiminu paguodimų pginukų 
Kiasese<

Kaa sutaupyti runųs, vūxkąs 
gali namie senus acvėti. Ir jei
gu reikėtų vąikui dar kuktų 
svainių uaiyką nupirkti, tai ga
lima atlikti šestameniais ir 
reikes dėl to vaikui apleisti idu- 
kyklą. Taipgi VUikdą gali 
kyti ir gydytojus supatonris.

Tėvai, padarykite iš anksto 
savo planus pagal jūsų sąlygas. 
Visados stenkitės kiek galima 
pagelbėti vaikui sėkmingai tęs
ti savo mokslo metus.

nytos akcijos ir stiprios viešos 
opinijos senatoriai buvo priver
sti greit ieškoti g^liihylS’iį l^aip 
nugalėti. įpoUtiheiį^iiati^^ku ri oą- 
trukdė šio TšU^^^ė^ediihū. 
Pagaliau prieita prie kompro
miso ir įstatymas buvo išgelbė
tas.

Tas ryškiai priparodo, ką 
moterys gali padaryti, kada jos 
sujungia savo jėgas ir kiek be
galinės naudos ir laimės atneš 
beturčiams vaikams, ši laiku 
pareikšta stipri moterų viešai 
išreikšta opinija.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Visuomet reikia nušluostyti 
elektros prosą su sausu, šva
riu skuduruku prieš šildant jį, 
kąd nuimtų visas dulkes arba 
kitokius tenais susirinkusius 
nešvarumus.

» $ »
Viena moteris atrado, kad 

kuomet ji padeda bliudelį kal
kių kambarėlyje, kuriame su
deda savo prezervus, “dželes” 
ir kitus panašius dalykas, tai 
sulaiko nuo jų pelėsius.

tt »
Sekančius vaisius ir daržovės 

galima sėkmingai sudžiovinti: 
vyšnias, uogas, grušias, slyvas? 
žirnius, pipirus ir špinakus.

— Kaimynka.

Kuomet turite daug drapanų 
siūti savu vaikučiams, galite su
taupyti ir laiką ir pastangas, 
jeigu naudositės sekančiu pata
rimu. Iškirpkite dvi ir tris suk* 
neles (suprantama, tai pačiai 
mergaitei) vienu kartu, varto
dama skirtingas medžiagas, jeL 
gu norite, galite užbaigti tokias 
sukneles skirtingais budais.

Jeigu norite pamainyti savo 
langų uždangų spalvas, reiškia, 

‘padaryti jas vieton baltų 
kremavas, arba ir truputį tam* 
sesnes, išvirkite vieną šaukštu
ką juodos arbatos kvortoj van
dens. Iskoškite ir padažykite 
gazutes tanie vandenyje?

švarumas UjriRų bųti kiek
vienai moteriai natūralus 
kas. Ypatingai vasaros metu, 
kada ir mažas .patingėjimas 
lipti vonią, nori karta kas die
na, tuojau pasireiškia jos.pra

CH1CAG1ĖTES “LAUKTUVES” BOSTONIE- 
TH PITTSBURGBE 

(patiksiąs ir žo
dis)

•BaravykMr 4-į Jt^veMai ir

Plaukė žąseli pėr ežerėlį, — 
(žodžiai Ir gaidos)

Juoda duopa daug gardesnė, 
— (žodžiai ir gaidos)

Sėjau rūtą, ? sėjau mėtą, sė
jai lelijėlę, — (Žodžiai ir gai
dos) ■/.

įjįpr tas šaltinais..,' (žodžiai 
4r gaidos).

Tai brangus i# gerbtini žod
žiai kiekvienai lietuviškai sie
lai. ' <3 B? '■'■ •r

Lygią pagarbą ir pasididžia
vimą pareiškė tyįttsburgho mo
terys pamMę/^šftinijmus žod< 
žius, paveikslus ty ,gaidas ,iš- 
sjuvįnėtusi yaudoifais.^iųjąįę /ant 
baltų indams Suos&tk^ruse • 
hų, kųrjuog ^siuv^j^.pirųfe- 
si j onal e c h ieagie tč ir Amerikos 
lietūvianls plaČį|i .žinoma? kaipo 
nenuilstanti vertėja sesuo Au
gienė, SLA iždininko bro]io Gu- 
gio žmona.-

Per ęhieagiečius, kurie baigė 
savo atostogas Pittsburghc, sei 
šuo Gugienė atsiuntė tokią pui
kią dovaną bostonietei Pitts- 
burghe seseriai Bagočienei, 3LA 
prezidento Bagočiaus žmonai.

Sesuo Bagočięnė yra gimus 
ir augus PittsbUrgbe. Jos tė
viškės puikus ūkis randasi apie 
30 mylių nuo Pittsburgho. Ten 
Bagočių šeimyna kaš metai at
vyksta iš Bostono porai savai
čių atostogų. Kaip kiekvienais, 
taip ir šiais metais vasaros lai
ku Kazlaiickų ūkį (Bagočienęs 
tėviškę) aplanko* gana daug lan
kytojų,- ir kuriems aplinkybės 
leidžia, tai tam nepaprastai gra
žiam ūky praleidžia savo ato
stogas. x

šių metų vasaros atostogų 
proga Kazlauckų ūkį, aplankė ir 
praleido keletą dienų savo ato
stogų pora chicagječių, kurie ir 

-atvęžė sęsęriai Bagočienei to
kių aailių ir žąvėjančių lauk
tuvių nuo sesers Gugienės.

Sesuo Bagočįenė rodydama 
tr beąigėrėdaipial tokiomis žavė- 
jančiomis ir pirkiomis lauktu
vėmis pittsbūrghietems mote
rims pareiškė, 
ir šluostysiu jais indus, tai tas 
bus, kada turėsiu labai garbin
gus svečius...

Tokie pareiškimai ,ir darbai 
tai (ikrai Amerikos lietuvėms 
moterims, kurios? abejbja lietu
vybės, lietuvių kalbos ir lietu-* 
vių liaudies dainų garbe, yrą 
puikiausias įrodymas, kad jos. 
amžinai klysta, ‘Tikrai malonu, 
kad Amerikoj gifoę, augę, aukš
tus mokslūs išėję ty profesijai 
atsiekę liettiVaitčs, išgalėdamos 
sau ir savo namams įvairias 
Teikmenes;lengvai, pirkimo ke
liu įsigyti, pašvenčia savo bran-

jei aš kada

kaito atsidavimu. Protinga mo- 
■' į teris vasaros metu ima vonią 

du kartu per dieną, — eidama 
gulti, kad geriau pasilsėtą, taip 

> kad atsibudus ryto metą jos 
į veidas ir akys butų aiškios, ta- 
1 da jai ir namų darbas lengvai 
dirbusi. Vėliau, užbaigus tą dar
bą, ji vėl paima vonią ir apsi
rengus su švarioms apatinėms 
drapanoms ir švaria, gražiai iš. 
prosyta suknele, ir dar užsidė
jus truputį lengvo perfumo ar 
kologno (tas, rodos, pakelia jos 
ūpą), tada ji yra prisirengus 
visokioms dienos užduotim, 
jausdamos, kad ji daro švarų ir 
gerą >pud| aid visų, 

| —ONA.

gų ląiką i&dųvinčjimui lietuvis' 
ky paveikslų it Žodžių ant įvai
riu namams papuošimu ir reik- 
menų.

Tat imkime pavyzdį iš mu
sų prof esi jonulių moterų, til^ r ų 
jų Lietuvos dukterų, lietuvių 
tautos ir kalbos gerbėjų. Da
binkime save ne tiktai lietu
viškai kalbėdamos, lietuviškas 
dainas dainuodamos, lietuviškus 
šokius bešokdamos arba pasi- 
tenkindamos, kad esame lietu
vės, bet puošiame savo namų 
ręikmenes lietuvių kalbos, tau
tiškų, liaudies dainų žodžiais ir 
musų tautos tradiciniais pa
veikslais. Nes tai yra tikrai pa
vyzdinga, kilnu ir garbinga.

-r-> V. .Ji Količienė.

MOTINA -
...........=:IR= =

DUKTĖ,
RAŠO LIUDA <

—Kaip malonu Elenut, turėti 
tave namie. Per šį pusantro me
nesio laiką aš tikrai labai ta
vęs pasiilgau.

—Aš taipgi pasiilgau, mamy
te, nors mano šių metų atosto
gos buvo vienos iš geriausių. 
Žinai, mamyte, aš taip buvau 
užinteresuota kaimo kasdieni
niu gyvenimu, kad bučiau jo 
nemainiusi į gražiausį kurortą. 
Apie penktą valandą ryto jau 
išbundi ir jautiesi pilnai pasil
sėjus. Paukštelių čiulbesys ir 
naminių paukščių šauksmas dėl 
lesalo, arba veršiukų bliovimas 
ir paršiukų kriuksėjimas suda
ro taip smagią savijautą, kad, 
rodos, turi kelt, eit, krutėt, pa
tenkini šaukiančiuosius ir jie 
vėl nutyla, aprimsta, o mes 
tuomet ruošiam pusryčius pa
tys sau. Aš viską išmokau, kas 
kaime moterims leistina dirbti, 
bet už vis įdomiausia — tai le
sinti paukščius, ypač kada jie 
dar jauni. Aš vėtyčiau kiekvie
nam jaunuoliui vasarą praleis
ti kaime, nes tai ne tik sveika, 
bet ir naudinga. Mieste augęs 
jaunuolis dažnai turi mažinusį 
supratimą, kaip tas produktas, 
kurį jis naudoja maistui mies
te, būna pagamintas kaime.

Paimkim, pavyzdžiui, kad ir 
sviestą; kuomet mes tik nuei
nam į krautuvę ir pasirepkąln 
vieną svarą iš kelių rūšių ir di
deliu urmo, tai muins nė į gal
vą neateina, kiek kelio atliko ir 
kiek žmonių dirbo, kol tas sva
ras sviesto atsirado musų lan
komoje krautuvėje; bet kuomet 
.mums tenka patiems pamatyti, 
kaip karves melžia, arba ir pa
mėginti melžti, kaip pienas pil-

APYSAKA Regina J-U

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę

Laikas slinko pamažu. Vale 
niekaip negalėjo užmiršti Do
mo. Paskutinis su juo atsisvei
kinimas ją dar labiau sugrau
dino.

Ji daug kartų viena sau 
galvojo, kodėl taip galinga 
yra meilė, kuri taip stipriai 
ją riša prie jai nelygaus Do
mo? Ją kartais apimdavo 
klaiki mintis, verčianti nekęs
ti savo kilmės. Sunku buvo 
Valei, nes ji su niekuo nesi- 
dalino savo jausmais, jos per
gyvenimų niekas nežinojo. Ji 
viską pergyvendavo vienu
mos prieglobstyj. Net Valės 
bendradarbė Jule, su kuria ji 
kartu 
jautė 
meilę. Julės namiškiai, su ku
riais 
kartais pastebėdavo, kad Va
lė esanti sumenkusi, ko 
liūdnesnė, negu anksčiau 
davo, bet taip ir likdavo, 
Valė nieko nesakydavo.

Kartais visgi Domas parašy
davo Valei laišką, ji jam at
sakydavo taipgi, bet susiraši
nėjimas virto daugiau gimi
niško pobūdžio.

Valė, išskyrus Julės namiš
kius, niekur veik nesilanky
davo. Julės namuose ji buvo 
kaip sava. Kartą pas Julę bu
vo surengta vakarienė, į ku
rią suėjo daugiausia giminės.

dirbo, nič-nieko nenu- 
apie Valės nelaimingą

Valė gražiai sugyveno,

tai 
bu- 
nes

stumas, skirstomas ir iš grieti
nės sviestas mušamas —~ tai jau 
tą svarą sviesto įkainuoji visai 
kitaip. Taip ir su visais kitais 
ūkio produktais. Prie kiekvie
no reikia pridėti daug darbo, 
kol jis atsiranda prieš mus ant 
stalo ir sukelia musų geriausį 
apetitą, bet dažnai be įkainavi
mo ir dėkingumo tiems žmo
nėms, kurie * stengiasi tą pro
duktą kuo geriausiai pagamin
ti. Bet... kad aš įsikalbėjau, 
neduodu tau, mamyte, nė žo
džio įterpti.

—Gerai, dukrele, man malo
nu klausyti tą visą tavo paty
rimą ir pasitenkinimą. Iš tikrų
jų, kaip butų malonu, kad au- 
gantieji vaikai turėtų progos 
praleisti vasaras kaime. Jie ne 
tik auklėjančio patyrimo dau
giau gautų, bet ir butų pašali
nami nors laikinai nuo miesto 
gatvių, kur jie ne tik tyro oro, 
bet ir gerų pavyzdžių mažai pa
mato.

—Kada tu, mamyte, imsi ato
stogas? Kaip aš atsimenu, tai 
tu, mamytei, tik dirbi ir dirbi, 
o apie atostogas retai kada ir 
pagalvoji. Dabar, rudeniop,, la
bai yra įdomu kaime; vaisiai 
prinoksta ir sodnai atrodo taip 
gražiai. Važiuok dabar, mamyt.
, —Ačiū, dukrele, už tavo ru
pesnį, bet man dabar geriausios 
atostogos, kada aš sulaukiau 
tavęs, o jeigu išvažiuočiau, tai 
vėl ilgėčiaus ir tik pavargčiau.

—A, mamyte, 
ir maloni man.., 
pradėsiu dirbti, 
važiuosim kartu 
reiks pasiilgti.

tu tokia gera 
Palauk, kai aš 
tai mudvi abi 
ir tuomet ne

Valė dalyvavo kaipo Julės 
draugė. Visų svečių ūpas buvo 
nepaprastai smagus, tuo sma
gumu užsikrėtė ir Valė. Jai 
buvo kažkodėl pasidarę links
ma ir ji šoko daugiau, negu 
kada nors. Tarp daugiausia 
vedusių svečių visgi susidarė 
ir jaunimo būrelis, kurių tar
pe buvo trys vaikinai ir ketu
rios panelės; be Julės ir Va
lės, visi buvo mokytojai.

Čia Valė antrusyk susitiko 
su Julės pusbroliu, mokytoju 
Pranu Laimaičių. Kažkodėl šį 
vakarų jis kibo daugiausia 
prie Valės, kurį ji panoro, pa
erzinti. Šį vakarą Valė pa
miršo tai, kas ją taip slegia, 
nutolo nuo liūdesio bei kan
čių. Jaunystės lakių svajonių 
jėga veržėsi iš jos krutinės ir 
vertė* ją linksmintis, dainuoti 
ir šokti. Ir tokioj smagioj 
nuotaikoj visai nejučiomis at
ėjo vidurnaktis, kuris smagų 
pobūvį išskirstė.

Grįžusi namo, Valė ilgai ne
užmigo, vis svajojo apie pra
leistą vakarą ir apie sutarimą 
matytis su visais sekantį šešta
dienį maskarade, kurį ruošė vi
durinės mokyklos mokiniai.

Julė norėjo į maskaradą ei
ti su kauke, todėl ji būtinai 
norėjo, kad ir Valė eitų su 
kauke. Julei greit pasisekė 
Valę prikalbinti, ir ta sutiko. 
Abi nutarė vaizduoti kaimie
čiui. Julė/buvo lietuvaite, o 
Vaje, jos . bernužėlis.

Atėjo laukiamas maskara
das. Į jį Julė su Vale nuvyko 
vėliausiai, nes norėjo, kad 
tarp daugelio kaukių jų ne 
taip greit pažintų.

žibi mergaitės, Kaip tyčia, tu
rėjo gerą ūpą. Jos savo roles 
gabiai atliko. 0 kadangi tai bu
vo nepriklausomybės tebesi ku- 
riamčiam laikotarpyje, tai ši 
lietuviško tipo pora buvo dau 
giausia publikos įvertinta. To
dėl ir pirmas prizas tapo jai 
pripažintas. Julė su Vale nesi
tikėjo.

Jos buvo labai patenkintos 
tiek prizu, tiek tuo, kad nieks 
jų nepažino, nes nieks ir nesi
tikėjo, kad jos eis su kaukė
mis.

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

MĖLYNIŲ UOGIENA
Supiaustyk didelę citriną demo

ną) plonais gabaliukais. Įpilk tiek 
vandens, kad citrina butų apsemta 
ir laikyk per naktį. Vandenį ir 
citriną sumaišyk su trimis kvorto
mis mėlynių. Virink uogas, kol 
sultys pradės tekėti. Iškošk sultis. 
Pridėk du trečdalius tiek cukraus, 
kaip sulčių, ir smarkiai virink, kol 
tirštėjimo punktas bus pasiektas 
Supilk į indą ir užliek parafinu.

(SLYVŲ KONSERVAI
1 kvorta
1 kvorta 

sunkos.
Pusantro
Nuvalyk 

šių. Iš vandens ir cukraus padaryk 
sirupą. Pridėk vaisių ir lėtai vi
rink, kol pąsidąro skaistus. Užsal
dyk greitai ir tegul slyvos pasilie
ka apie valandą laiko sirupe. Su
dėk slyvas į bonkas, užvirink siru
pą ir apipilk slyvas. Tinkamai už
taisyk bonką. (Ilgainiui sirupas su
tirštėja, tad nereikia slyvų per
daug virinti).

slyvų
vandens arba vaisių

puodelio cukraus.
vaisius, perdurk pavir-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Ką Žmonės Mano.
MANO NUOMONE DEL AMERIKOS LIETU

VIU SUVAŽIAVIMO - SEIMO
Perskaitęs Tėvynėje rug- 

piučio 8 dieną 1941.m. paragi
nimą pareikšti savo nuomonę, 
ar reikia dabar šaukti Ameri
kos lietuvių suvažiavimas, no
riu pridėti savo pastabą.

Kadangi šis pasaulinis karas 
skiriasi daug kuo nuo praeito 
pasaulinio karo, todėl ir budai 
kaip suteikti Lietuvai pagalbą 
turi būti skirtingi. O šis karas 
skiriasi tuo, kad jis yra “žaibo 
karas”, greitas karas. Praeita
me kare tokia galinga valstybė, 
kaip Franci ja, nebuvo visiškai 
nugalėta. Siame gi kare j ketu
rias savaites buvo parblokšta 
Francija, Belgija ir Holandija.

|BįJYpJ^AND5AYE

TINKAMAI 
KŠTELĖS

Pažiūrėkit
i Savo
Dantis—
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$0-50 iki $0 g,00 kiek- 

viena
LIETUVIŠKAI
| 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

KALBAME
Pataisymai 

$1 ir
Atsilankykit ir 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433'
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

Pirkitė tose krautuvėse, ku
rios garsinami “NAUJIENOJE’

.Į vienus metus vokiečių karo 
mašina pavergė beveik visą Eu
ropą.

Musų tėvynė Lietuva buvo 
pavergta baisiojo rusų Stalino 
hordų birželio 15 d., 1940 me
tais, ir per visą metą musų bro
liai buvo baisiai terorizuojami, 
apiplėšiami ir žudomi. Prieš pat 
vokiečių įsiveržimą šimtai tūks
tančių lietuvių buvo žvėriškai 
išplėšti iš savo tėvų krauju ap
laistytų gyvenamų vietų ir iš 
vežti į Sibirą, tūkstančiai buvo 
sušaudytų arba kitaip nužudy
tų. Kas su tais tūkstančiais 
musų brolių atsitiko, kurie bu
vo brutaliai išplėšti iš savo so
dybų ir išvežti į Rusijos gilu
mą, tai iki šiol niekas nežino. 
Apie juos reikėtų sužinoti kuo- 
greičiausiai, ir kas nors tai tu
rėtų padalyti. Bet kas tai turė
tų ir galėtų padaryti?

Aš visai nemanau, kad Ame
rikos lietuvių suvažiavimas ar
ia se mas čia galėtų ką nors 

greitai pagelbėti, čia yra dar 
jas keletos žmonių, komiteto, o 
ne seimo. Aš įsivaizduoju, kad 
Amerikos lietuvių seimas nega- 
.ės būti greičiau sušauktas kaip 
į kokius keturis-penkis mėne
sius, arba net ir ilgesnį laiką 
gali užimti. Na, o per tą laiką 
kas gali atsitikti Europoje ir 
musų tėvynėje Lietuvoje, ta 
niekas šiandien negali prama
tyti.

Jei tokis seimas ir butų su
šauktas, tai visvien bus išrink
tos komisijos, kurios visą dar
bą abiks, ir lik susirinkusiems 
delegatams reiks pakelti rankas 
už ar prieš, tai ir v skas. 0 to
kio seimo iškaščiai bus neina 
ž.:. Daleiskime, kad tik . lj.QPP 
delegatų susirinks kur nors f 
kokį nors niie t <, tai ska tur 
tik po $50 00 išlaidų dėl kiek- 
v c .o delegato, tokis seimas at-

sieis $50,000.00. Tačiau aš esu 
tikras, kad nė vienas delegatas 
neapsieis su $50 išlaidų. Kiek
vienas išleis tarpe $75.00 ir šim
to dolerių. Suprantama, daleį- 
džiant, kad tokis seimas tęsis 
tik kokį porą dienų. O jei kiek 
priseitų užtrukti ilgiau, tai 
kiekvienam delegatui pasid-ary- 
tų daugiau iškasėtų. O naudos 
iš to jokios 
nematau.

apčiuopiamos aš

praeitą 1918 metų 
įvyko New Yoitke 
dienomis. Kiek iš

Paimkime 
seimą, kuris 
kovo 13—14 
jo buvo apčiuopiamos naudos?
Musų srovės visvien turėjo sa
vo atskirus fondus ir į juos rin
ko’aukas kiekviena atskirai. 
Suprantama, tuo laiku dar lie
tuviai visame pasaulyje tik sva
jojo sutverti savo atsk rą vals
tybę, kai bus sutriuškintas Vo
kietijos militarizmas. šiandien 
jau mes buvome liudininkai, 
kaip Lietuva puikiai ekonomiš
kai gyvavo ir pavyzdingai tvar
kė savo gyvenimą. Todėl šian
dien jau nebereikia pasaulio po
litikus įtikinėti, kad Letuviai 
sugebės patys save valdyti. Tą 
faktą pasaulis jau žino.

Dabartiniu momentu mums 
Amerikos lietuviams reikia dė
ti visas pastangas, kad išgelbė
ti nuo bado ir rusų bolševikų, 
teroro lietuvius, išvežtus į gilu
mą Sibiro ar kur kitur. Reikią 
taipgi rūpintis, kad plez denta^ 
F. D. Rooseveltas užsistotų už 
ietuvius, kad jis pr mintų Sta
linui, kad jis lietuvių, išvežtų j 
Rusijos gilumą, nežudytų be 
badu nemarintų. Taipgi reikia 
prezidentą Rooseveltą infor
muoti, kokį baisų terorą bolše
vikai atliko prieš apleisdami 
Lietuvą, ir kad dabar teikiant 
Rusijai pagalbą, jei daleiskime 
rusų arm jos nugalėtų vokiečių)

valdžią’ po . išvijimo bolševikų 
atsistatydintu ir užvardino visą 
tą kraštą “Ostlandu”, tai savai
me yra suptantania, kati Lietu
vos lietuviams bus nebeįmanp- 
ma nieko veikti dėl1 Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Todėl šiuo laiku pašdieka tik 
Jungtinės Amerikos ' Valstybės, 
kur dar yra galima liuošai sm 
sirinkti ir-liuošai veikti dėl Lie
tuvos" reikalų.

Todėl, kaip visiems' yra ma-
■ • .1. ■’ • ...... . ■■ ...

tomą, Europos žemėlapis grei
tai mainosi. Baltijos kraštasBaltijos kraštas 
prieš porą mėnesių atgal buvo 
pavergtas žiaurių rtisų bolševi
kų. Dabar gi jau yra po kito 
despoto letena, kuris skelbia 
obalsį, kad vokiečiai esą net 
paties Dievo sutverti visą pa-

ri jiems vergauti*; k tų tautų 
žmonės turi vokiečių nacių 
žmonėms užleisti savo vietas ir 
1.1. Todėl, jei Lietuva, Latvija 
ir Estija pasiliktų po žiauraus 
Hitlerio valdžia, tai Lietuvai ir 
kitoms Baltijos tautoms gresia 
visiškas išnykimas. Vienu žo
džiu, Baltijos tautoms hebtis ne 
kiek geriau po Hitlerio valdžia, 
kaip jos buvo, po Stalino val
džia.

Kaip visiems jau yra žinoma, 
prezidentas Rooseveltas ir Ang
lijos premjeras Churchill suta
rę,'šaukti konferenciją Maskvo
je, dėl susitarimo su Stalinu. 
Vodėl is< momentas yra svar
bus lietuviams išnaudoti, atsi
kreipiant. į prezidentą Roosevel
tą su prašymu užsistoti už Lie
tuvą ir kitas Baltijos tautas. 
Tad čia nėra laiko šaukti Ame
rikos lietuvių Sėimą. Tas per 
daug užimtų laiko ir išlaidų, o 
naudos iš to butų maža.

• Aš siulau, kad tuojau susi
tartų susivažiuoti į Washingto- 
ną S.L.A. prezidentas Bagočius, 

,-SLRKA prezidentas šimutis ir 
redaktoriai nuo N a u j i e n ų. 
I) r augo, .Di r v o s, S a n d a- 
r o s, Keleivio, Darbiniu- 
k o ir kitų patriotinių Ameri
kos lietuvių laikraščių atstovai 
ir prirengę tinkamą memoran
dumą atsikreiptų į Amerikos 
prezidentą F. D. Rooseveltą. ši
tokia lietuvių delegacija turėtų 
aiškiai išdėstyti, kokias žiaury
bes rusai-bolševikai atliko iš
bėgdami iš Lietuvos, ir kad yra 
didėlis pavojus, jei rusai sugrįž
tų atgal j Baltijos kraštą, kad 
jie imtų žudyti lietuvius, latvius 

I ir estus už tai, , kam. tie bandė

daryti sukilimus prieš žiaurų 
rusų bolševikų režimą. Reikia 
prašyti prezidentą F. D. Roo
seveltą, kad jis paveikių Rusi
jos dabartinį diktatorių Staliną 
susilaikyti nuo žiaurumų.

Tokis musų didžiųjų organi
zacijų ir spaudos atstovų suva
žiavimas galėtų aptarti ir kitus 
svarbiausius ir kuogreičiausio 
vykinimo reikalus.

Tokis suvažiavimas iš Ame
rikos didžiųjų organizacijų at
stovų ir spaudos atstotų paro
dytų AmeriKos prezidentui F. 
D. Rooseveltui, kad lietuvių 
tauta yra vieninga ir sugeba 
vieningai veikti dėl atstatymo 
Lietuvos Nepriklausomybės.

Tad gi išvada tokia. Seimas 
Amerikos lietuvių šiuo momen
tu yra bereikalingas. Vieton 
šaukus seimą ir išleidus kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių ke 
lionės lėšoms, tai tuos pinigu* 
visos draugijos arba klubai ga 
lėtų paaukoti Lietuvos lietuvių 
sušelpimui. Nes Amerikos 
tuvių seimas šiuo momentu 
ra galima sušaukti, ir, be 
jis nieko daugiau negalėtų 
daryti už į Wąshingtoną 
važ.avusį komitetą.

—V. M. S'.ulpina:
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BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. , 

1216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
oaskolas imkite Žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Sutaupysi daug darbo ir pinigą 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausf šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nimą.

COPR. t^i, N6E0LSCRAFT SERVICE, INC.

.CROCHETED SCARFS PATTERN 2812_
r No. 2812~Megzti takeliai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
| 1739 So. Halsted St. Chicaao OI.

Cin jdedv. ’C re”‘.v • orėtai' o t ar.

I Vardas ir pavardė .... -......................... . ...... ~ _

l Adresas.. * < — • ......

I Miestas U valstija ......... —.............
'!■ —I •■■■» a» MMSSB aMB

No. 2812

PHVvzdl No

Latviją ir Estiją, kad Pabalti
jo gyventojai nebūtų žudomi, 
keršto sumetimais. O juk čia 
reikia atminti, ką rusai darė 
išbėgdami' iš Lietuvos^ k‘ek 
tųkstaRČjų* yetn^ų^^įęsjiĄrpę; 
nės ir darbininkų /plonių išžu
dė. Tai kas gali užtikrinti, kad 
rusai bolševikai sugrįžę neban
dytų išlieti savo kerštą ant lie
tuvių už surengtą sukilimą ir 
jiems iškeltą pirtį.

Kad tokius žygius padaryti, 
kad perspėti Staliną ir visą jo 
žiaurią raudonarmiečių gaują, 
tą tik gali padaryti prezidentas 
F. D. Rooseveltas, arba jo pa
skirtas įgaliotinis. Informavi
mas prezidento Roosevelto juk 
ne Amerikos lietuvių seimo 
darbas. Čia yra darbas tik ke
letos žmonių, o ne kelių šimtų 
arba tūkstančio. Tokį darbį 
gali atlikti komitetas iš 10 ar 
15 žmonių.

Mano manymu, šiuo momen
tu turėtų susivažiuoti į Wash- 
ingtoną tas pats komitetas,, ku
ris buvo praeitą metą pas pre
zidentą Rooseveltą arba kitas 
panašus komitetas, ir suformu
lavęs tinkamą memarandumą 
jam įteikti. Tame memorandu
me turėtų būti išdėstyti visi ru
sų bolševikų žiaurus atlikti 
darbai; prašymas prezidento 
Roosevelto, kad jis užsistotų už 
Baltijos respublikas; kad Stali
nas, jei jam pavyktų atgal su
grįžti į Baltijos kraštą, nevar
totų jokio keršto už tuos suki
limus prieš bolševikus; kad Sta
linas pasižadėtų daugiau Balti
jos kraštų neliesti; kad Stalinas 
pasižadėtų visas tas pavergtas 
šalis palikti ramybėje ir t.t. O 
jei Stalinas daugiau nebesugrįš 
į Baltijos kraštą, tad sumušus 
Hitlerį, kad tiems kraštams bu
tų pripažinta teisė būti nepri
klausomomis valstybėmis, ir 
kad tie kraštai butų palikti sa
varankiškai gyventi ir nebūtų 
verčiami prie jokios kitos vals
tybės prigulėti, (čia turiu min
tyje lenkus, kur.e juk turi di
delius apetitus prie lietuvių že
mių).

Kadangi Vokietijos naciai pa
rodė tikrus savo tikslus,, pri
versdami susitvėrusią Lietuvos

NEW COMPLETE

E

U

LUMBER, MILL1V0RK 
Stcgam Medžiaga. Mes Finan- 
sucjam. Pristatymas DYKAI 
2<: 9 S. kEDZ*,. AVErs E

Tel. LAVVNDALE 2630
ia«a ... . .................................................................■ ■ f i ifT—9

į

Modern Roofintr Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkąinavimo.
Tel. CRAąvford 0619 

—Pilnai ?Apdrausti—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU
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Here’s the liest that Tavern Pale Won 
by a GOOD HEAD...Ifs the Beer that

■ VIENODOSE S&LYGOSĖ Tayern Pate 
buvo, IžbandytaB pl-ieS- 10 gerai-grofst* : ■

' nannj feiij. t Stiklinas kiėkvienOH H
stovSjo tq> .pati Jaiki} n\io įpylimo. Po

v to kiekviena stiklins buvo patikrinta. > 
Taveęp Palo patoCC 07% didc8ite “gal- |L 
vą", hpgru vidutiniokai parodč visi kl- ■ 
ti bandyti altjs. Bandymas darytas /*• 
griežtoj priežiūroj Altschuler, Melvoin 
ir Glasser, Certifikuotų Viešųjų X 
Akauntantų, Chicago, Illinois. FIHEST

pate ... tai yra alus 
paslaptis GEROS

TODĖL, ATMINKIT reikalauti Tavern 
<161 GEROS GALVOS, kas kartį! O
GALVOS yra ta, kad Tavern Pate daromas iŠ g-eriau-

'.. alų medžiagų.- ?

DYLERIAI: Suslžinokit su savo vieninteliai Tavern Palo 
distrlbutorlu, arba teiefonuoklte:

THE ATLANTIC BREWlNG ČOMtANY
1M9 WmI PUtertMų Chkoga, m. 9 UNcoln 8010 <

-—T

INGREDIENTS
The Secret of that

GOOD HEAD!

<"i 4. 
h

HEATING 
PLANT 

FOR
&1 5 ROOM

plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17” TIK
Red Jacketed Bollo- - - - 
ris, su 470 kvad
ratinių p6dų karšto D 4%
vandens radljacija, • B ■ 1 ■ B 

automatinis vandens w g ■■ g 
leidimas, visi relka- g g 
llngi f i tingai, nžda- 
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo (rengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias stakas mieste boilerių 
erity. boileriu dalys, grotai visų lš- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI II_____ GREIT_IgPILDOMl__ Jį

F AnskaiMavimai noriai teikiami ▼eltai

C. MILLER cVmpany
1 247 W. LAKE -MONroc 3 387

PETER BARSKIS. JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

MANOR FURNITURE MflRT, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy ir albany) Phone PROSPECT 5757-5758
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Rinkimai Wisconsine
11 y ■— ■■■■■■

Mažiau, kaip už dešimties dienų, rugpiučio 29-tą, 
,Wisconsino pirmame kongresiniame distrikte įvyks pa
pildomieji rinkimai, vakansijai kongrese užpildyti, kuri 
pasidarė, mirus republikonų atstovui Bolles’ui. šitie rin
kimai bus gera proga išbandyti balsuotojų nusistatymą 
karo klausimu.

Kandidatai yra du: Thomas R. Amlie, kuris eina de
mokratų sąrašu ir remia prez. Roosevelto užsienių po>- 
Jitiką, ir Lawrence H. Smith, republikonas, kuris eina su 
isojiącjonistais. Nominacijose buvo dar ir trečias kandi
datas — Kenneth Greenųuįst, valstijos senatorius ir La 
Follette’o "progresistų” partijom žmogus. Bet jisai gavo 
tįek mažai balsų, kad jo vardas nepateko į balotą. Tai 
pirmas atsitikimas Wisconsino istorijoje, kad La Follet- 
te’o remiamas kandidatas negavo nominacijos.

• Senatorius La Follette šiandien dirba išvien su kraš
tutiniais izoliacijos šalininkais. Dėl šitos priežasties ji
sai neteko pritarėjų tarp organizuotųjų Wisconsino dar
bininkų.

Darbininkai remia Thomasą R. Amlie, o stambusis 
biznis remia Smithą. Bet nežinia, už kurį kandidatą stos 
dauguma farmerių ir smulkiųjų biznierių.

Pirmasis Wisconsino kongresiųis distriktas guli prie 
pat Illinois sienos. Iki šiol buvo manoma, kad šitoje sri
tyje viešpatauja priešinga Anglijos rėmimui nuotaika. 
Todėl republikonai tikisi, kad jų kandidates lengvai lai
mės rinkimus. Tas distriktas, beje, ir seniau beveik vi
suomet rinkdavo republikonus.

Bet Amlie turi labai gerą vardą Wisconsine. Jisai 
veda rimtą kampaniją, aiškindamas balsuotojams, kad 
Amerikos demokratijos pareiga yra prisidėti prie hįt- 
lerizmo sunaikinimo, nes kitaip butų pavojus pačioms 
Jungtinėms Valstybėm^ Ką gali žinoti : gal jam ir Pa
vyks balsuotojus įtikinti?

Ką tas “blitzkriegas” reiškia
Vokiečių karo propaganda paleido apyvarton žodį, 

kurį dabąr vartoja visi: “Blitzkrieg” — Žaibo Kąrąs. 
Bet tas žodis jau įgijo keletą skirtingų prasmių, ir dau
geliui žmonių, kurie to nepastebi, jisai painioja mintis. . .... I

Korespondentų pranešimuose ir radio komentatorių 
kalbose, pavyzdžiui, dabar nuolatos pabrėžiama, kad so
vietų Rusijos pasipriešinimas jau sužlugdė Hitlerio blitz-^ 
kriegą; ažuot laimėjęs pergalę žaibo greitumu, jisai da
bar turįs vesti ilgą ir alsinančią kovą, kuri gali nusitęs
ti nežinia kiek laiko. Bet tikrumoje Hitlerio blitžkrisga^ 
susmuko jau metai laiko atgal. Tai įvyko ne rusų, bet 
anglų dėka.

Stalinas tuomet dar visomis keturiomis rėmė nariui 
ir didžiavosi prieš pasaulį savo “krauju sucementuotu 
draugingumu” su rudąja diktatūra.

Hitlerio blitzkriegas susmuko rudenį pereitų metų, 
kuomet didvyriškoji britų aviacija atmušė baisias nacių 
oro atakas. Goeringo “luftwaffe” gavo tokį smūgį, kad 
ji liovėsi bombardavusi Angliją dienos metu. Sumapy-' 
mas padaryti ginkluotą įsiveržimą į britų salas buvo ati
dėtas.

Nuo to laiko šis karas nebėra blitzkriegas, bet yra 
ilgos, alsinančios grumtynės, kuriose, kaip ir pereitame 
pasaulio kare, pergalę laimės turtingesnio ji žmonėmis, 
maisto ištekliais ir pramonės .išgalėmis pusė. “Naujie
nos” šitą faktą jau yra seniai nurodžiųsios.

Tik dėl to, kad Hitleriui nepasisekė Žaibo greitumu' 
pukariauti Angliją, jisai buvo priverstas pulti Balkanų 
šalis, kurios jam buvo visai nepavojingos ir iš kurių ji
sai gaudavo daug maisto ir žaliavų. Mūšiai Balkanuose 
didelę dalį to turto sunaikino, ir vokiečiai už tą bergž
džią pergalę turėjo užmokėti brangią kainą tūkstančių 
kareivių gyvastimis ir begale sudaužytų karo pabūklų.

Tai ko gi Hitleris į Balkanus laužėsi? Jisai bijojo, 
kąd už metų kįtų tenai neįeitų ąngjai ir nesudarytu stip
raus fronto prieš Vokietiją.

Panašiai ir su nacių žygiu į Busi ją. Blitzkrįęgo sur 
metimais tąs žygis buvo visai bereikalingas, buvo tiesiog- 
nesąmonė. Štai dėl ko staigus vokiečių įsiveržymas į so
vietų imperiją buvo pasauliui netikėtas, kaip perkūno1 
trenksmas giedroje. Pasaulio mintyse buvo “žaibo ka
ras”, ir jisai negalėjo susivokti, kuriam galui dabar Hit-'
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lerio šarvuotosios divizijos pradėjo riedėti link Pinsko- 
Pripetės pelkių, į neišmatuojamus Rusijos plotus! Dau
gelis dar ir šiandien nesusivokia, kas čia su tuo blitz- 
kriegu atsitiko, ir daro “išvadą”, kad narsioji Stalino 
armija sumaišė nacių fiurerio planus.

O tuo tarpu yra aišku, kad ne blitzkriego strategi
ja nacius tenai nuvedė, o visai priešingos rųšies sume
timai. Kadangi Hitleris seniai įsitikino, jogei žaibo grei
tumu karą pabaigti jisai negali, tai jisa yra prverstas 
žurėti į ateitį, ruoštis ilgai koyai. Nacių generalinis šta
bas turėjo apsisaugoti rytų fronte, kad rusai jam kada 
nors neiškirstų šposo. Vokiečių karo vadai, be abejonės, 
buvo ir tebėra daug geriau painformuoti apie sovietų 
ginklavimąsi, jų armijos ir aviacijos jėgas, jų ekonomi
nius resursus ir kitus dalykus, negu tie komentatoriai, 
kurie “aiškiną”, kad naciai balsiai nustebo, radę tiek 
daug raudonarmiečių, tankų ir lėktuvų Rusijoje.

Vokiečiai žinojo, kad už kokių metų arba dviejų so
vietų Rusija gali pasidaryti jiems pavojinga, — jeigu ka
ras su Anglija tęsk dar porą metų ir Amerika duos Ang
lijai vis daugiau ir dąugiąu pagalbos. Tik numatymas, 
kad karas bus ilgas, galėjo paskatinti Hitlerį ir jo gene
rolus pulti Raudonąją armiją su tikslu ją sunaikinti, ne- 
ąpsidirbus dar su vyriausiuoju savo priešu, vakaruose.

Dar svarbiau —- Sovietų Sąjungos resursai: Ukrai
nos duona, Dono baseino antracitas, Kaukazo aliejus, 
Ruošdamiesi ilgam karui, naciai be tų resursų negalį 
apsieiti. Kitaip sakant, Hitleris dėl to ir užpuolė savo 
buvusį partnerį Staliną, kad jisai (Hitleris) buvo pri
verstas atsižadėti minties apie blitzkriegą.

Tas, kas dabar yra vadinama blitzkriegu, tikrumoje 
yra motorizuoto karo taktika. Kautynės tarp moderniš
kai apginkluotų armijų šiandien yra vedamos mašino
mis, todėl jos einą sparčiai; armijos per vieną dieną kar
tais pasivaro prtekyn toliau, negu pereitame pasaulio ka
re pasivarydavo per ištisus menesius.

Eina “žaibo mūšiai” įr įvyksta “žąibo užkariavimai” 
tam tikruose žemės plotuose, Bet visas karas, kaipo toks; 
vystosi palengva. Ne be reikalo ir prez. Rooseveltas įspė
jo visuomenę, kad šis karas, gal būt, nepasibaigs dar ir 
1943 metais!

AUTOMOBILISTŲ UNIJA 
PASMERKĖ KOMUNIS

TUS IR FAgĮSTUS

pripažįsta žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir orgaųįzacijų lais
vės, kaip ir fašistai. Komunis
tai stoja už, terorą ir opozici- 

Aųtra šavbx‘dydžių CIO junirrnių srovių^.persekiojimų, kaip
ja, automoftifių darbininkų uni
ją, pasmerkė kpmimistus, ųą- 
rigų ir fašistus, kaipo demokrą- 
tųęs darbininkų judėjimo 
prięšna, ir nutarę neįsileisti jų 
į jokių atsakomingų vietą uni
joje.

Tąs na tarimas suteikė istori
nę svarbų ąutoinobilįs?tų .junŲps- 
suvažiavimui, Jmris ųę^enjai pa^ 
sįbaigė Bpffalo miest.e. Reikš
minga yrą tai, kad ši unija pri-|kuo Stalino despotizmas skiria- 
klauso prie CIO, kurioje visų si nuo Hitlerio arba Mussolinio 
laiką komunistei tepėja labai 
daug įtakas, pasidėkojant 
Lewiątei. Reikia tikėtis, kad ir 
kitos indųstriųės unijos pasi
stengs imsikrafyjtį Maskvos 
penktakojų įtakas.

Suprantamas dalykas, kad 
Steiteo klapčiukams labai ne- 

kad automobiliu darbi-, 
ninku unija uždarė jiems du
ris į pelningus “džabus”. Brook- 
lynįškis jų organas, priprastų 
jąm būdų, bando šitų smūgį ko- 
immistems išaiškint teo, kad 
unijos suvažiavime “menševj- 
kai” ėjo išvien su kunigo 
Coųgidino šalininkais. Sako:

“Automobilistų unijos su
važiavime (Buffaloj) reakci
ninkams, sudariusiems ben-

rezoliuciją, kurioje pareikš
ta, kącj ‘komunistai, pačiai įjr 
fašistą? negali užimti unijo
je atsakomingų vietų. Tai 
yrą blogas žygis, kuris gelbs
ti ųe demokrptijaį, bet f ašis-i 
tams, reakcijai. Tik pagalvo
kime: visame pasaulyje tar
pe komunistų ir fašistų eina 
žut-Uutiąe |<pvą, p čia, šteb 
atsistojo sųreąkcineję menše
vikai ip kun. Coughiiuo šali
ninkai, pareiškė, kad komu- 

ir yf.P ‘tas
pats’!”
Bet ar netiesa,, kad komunis

tai ir fašistai yra tas pątts? Jp)k 
komunistai stoja už diktatūrų, 
kaip ir fašistai. Komunistai ne- 

ir fašistai. , •
Net dabar, kuomet Stalinas 

yra priverstas karįąuti prieš 
hitlerišką Vokietiją, su kuria ji
sai drąugąyp peę 22 inčnesiu, 
jisai negrąžina teisią Rusijos 
žmonėms, nepaleidžia iš kalė- 
jipaų iy koncentracijos stovyk
lų ęocįąl-dęmokrątų, social-re- 
voliucjonięrių ir kitų žmonių, 
pasipriešinusių jo politikai. Tai 

despotizmo?
Tas faktas, kad Stalinas da

bar kariauja su Hitleriu, nėra 
joks įrodymas, kad Stalino dik
tatūra geresnė už Hitlerio. Jisai 
rodo tiktai, kad ir banditai nėr 
retai susipeša su kits kitu.

O ta pasaka, kad “menševi
kai” esą sureakcinėję įr kad jie 
einą išvien su kun. Coughlino 
pasekėjais, yra žioplas melas, 
kuriuo niekas netikės.

Kojnimisiiški šarlatanai iki 
Šįol visų laikų gyrėsi, kad jie 
labai daug darbavosi automo
bilių darbininkų unijoje. O da
bar jie surado, kad tų unijų jau 
valdo “reakcininkai”!

KOVA TARP HITLERIO 
IR ARMIJOS GE

NEROLŲ

Spaudoje neseniai pasirąžė 
visa eilė straipsnių apie tai, kad 
Vokietijos nacių partijos viršū
nėse įvykęs skilimas. Esą, Hit
leris ir Goeringas prisidėjo prie 
armijos generalinio štabo vadų, 
Jčųrie reikalavo, kad Vokietiją 
kariautų prieš sovietų Rusiją. 
P Ęjbbeųtrop, Ęįipmler, Goefr- 
bels ir kiti nacių šulai tam ką- 
rųj priešlnosį, įp dąfear generųjų 
kliką su Higerįo prįjarimu tuos

■ opoziciųpierius likviduoja. Rą- 
dolf Hess, esą, dėl šitos priežą$- 

, tjeą buvo priverstus dumti į 
Angliją, gelbėdamas savo kaiįį.

Šitokius dalykus pasakoją |-

KAS, KUR IR KAIP
gali apsaugoti nuo didelio var
go ateityje, — nuo tokio vargo, 
kokį šiandien kenčia Euro]>os 
žmonės. —Augu ras

KANADA IR KARAS
Amerikos izoliącionistąi mėg

sta dumti žmonėms akis, kad 
Kanada, palyginti, visai mažai 
tėra susirupinusi karu. Girdi, ji 
yra Britų imperijos dąlis, bet 
nesistengia aukotis karo reika
lams. Tuo tarpu iš Amerikos 
žmonių reikalaujama, kad jie 
daugiau rūpintųsi Anglijos liki
mu, negu Kanada.

Pažiūrėkime, kaip tie prie
kaištai atrodo faktų šviesoje.

Pirmiausia reikia neųžmirštį, 
jog Kanada iš viso turį tik 11,- 
000,000 gyventojų. Savo turtais 
ir pranioųę ji foli gražu negali 
prilygti Amerikai.

Kalbant apie pastangas ry
šium su kapu būtinai reikia ta
tai turėti gaivoje. Kanados ar
mija susideda iš 470,000 karei
vių. Iš jų 300,000 yra ląisvano- 
riai. Kadangi Amerika turi dvy
lika kartų daugiau gyventojų, 
tai jos armiją t u re tų susidėti 
iš 5,500,000 kareivių.

Jki šių metų galo Kanada tu
rės 72,000 išlavintų lakūnų.

Kanados nacionales pajamos 
per metus lyginasi maždaug še
šiems bilijonams dolerių. Apie 
44 nuošimčiai tos sumos eina 
karo reikalams. Jei vedęs kana
dietis per metus uždirba $3,000, 
tai pajamų mokesčiais jis su
moka valdžiai $400. Iš žmo
gaus, kurio pajamos per metus 
lyginasi $5,000, valdžia iškolek- 
luoja mokesčiais $1,000.

Tai tiesiogiai mokesčiai, vadi
namieji darbo pajamų mokes
čiai (“income tax”). Be to, yra 
ir netiesiogiai mokesčiai, ku- 

vairųs rašytojai apie Vokietiją, 
pasiremdami “tikrais šalti
niais”.

Bet visai kitokią istoriją pa
sakoja apie Trečiąjį Reichą Ot- 
to Strasser, kuris sakosi gavęs 
infdrmacijų iš labai patikimų 
asmenų Vokietijoje. Jisai sako, 
kad Vokietijoje dabar eina aš
tri kova tarpe Hitlerio ir armi
jos vadų. Strąsser’io duomeni
mis, Vokietijos kariuomenės 
generolai nenorėjo kariauti 
prieš Rusiją; tą kąrą Hitleris 
pradėjo prieš generolų patari
mą. Žurnaje “The American 
Mercury” jisai rašo:

“Dabar siautėja konfliktas 
tarp Hitlerio ir generolų — 
tarp partijos ir armijos. Mes 
turėjome tam įrodynių pir
miau, bet Hitleris Ir kariuo
menės viršiųtekai visuomet 
sugebėdavo sulopyti savo ne
sutikimus paviršiuje ir dirb
ti išvien savo planuose pa
sauliui užkariauti. Dabar, 
kuomet Hitleris pradėjo savo 
avantiūrą Rusijoje prieš ar- 
ųiijos patarimą, jie galės yjėl 
susitaikyti tiktai, jeigu ry
tuose bus laimėtas greitas ir 
sensacingas triumfas. Vokie
tijos generolų pusėje dabar 
stovi daugelis tų žmonių, ku
rie buvo kvaili ir patikėjo, 
kad, remdami Hitlerį, jie ga
lės atstatyti Vokietiją ir už
kirsti kelią bolševizmui: 
Thyssen’o ir Krupp’o vien
minčiai, bankininkų grupės, 
ątąinbiej.i žemvaldžiai. Jų at
stovu nacių viršūnėse niekuo
met nebuvo Hitleris, bet bu
vo Goeringąs.

“Armijos viršipinkal nete
ko vilties laimėti galutiną 
pergalę..,.
Kuri dabar iš šitų dviejų nuo

monių teisingesnė: ta, J<ad ąr-. 
mijps generolai norėjo karo su 
Rusija ir Hitleris jiems pritarė 
— ar ta, kad tik Hitleris norė
jo šito karo, o generolai prie
šinosi? Vienos ir kitos nuomo
nės reiškėjai remiasi “tikrais” 
ir '‘patikimais’’ pranešimais iš 
Vokietijos.

Tildai ateitis, tin* bujt, gąlės' 
atsakyti į šitą klausimą. J 

riuos turi kiekvienas pilietis 
mokėti.

Kanada išlaiko ekspedicinę 
armiją, kuri susideda iš 100,000 
kareivių. Toji armija randasi 
Anglijoje.

Mąlcolm MacDonald, Anglį-: 
jos komisijonįerius Kąnadaį, 
reiškia didelį patenkinimą dę- 
minijos parama. Jis sako, jog 
kanadiečiai be rezervų aukoja
si Britų imperijos ir viso pa
saulio gerovei.

Iš tų faktų galima padaryti 
tjk vieną išvadą: izoliacionistų 
priekaištai Kanadai neturi jokio 
pagrindo. Tai tik nešvarus triu
kas, kurio tikslas yra sukelti 
amerikiečių nepasitikėjimą ang
lais, kurie lyg tai nori apstaty
ti Amerikos žmones.

PASIAUKOJIMAS
Karas — tai didžiausias žmo

nijos siaubas.
Jis žudo žmones, o tiems, ku

rie gyvi išlieka, neša skurdą, 
bądą ir ligas.

Skurdas ir badas yra neatski
riami karo palydovai. Daugelis 
juk atsimename, kas dėjosi per 
pereitą pasaulinį karą. Kai ku
riems dargi teko to karo baise
nybes patiems išgyventi. Juos 
šiurpas nukrato, kai jie tuos 
laikus prisimena.

Pirmas pasaulinis karas A- 
meriką, palyginti, nedaug tepa
lietę. Mūšiai ėjo kažkur už ju- 
rų-marių. Be to, Amerikos ka
reiviams tik pačioje karo pa
baigoje teko aktyviai mūšiuose 
dalyvauti. Ir vis dėlto karo pa
sėkos buvo jaučiamos. Turėjo
me vadinamas “bemėses die
nas”. Cukraus naudojimas bu
vo apribotas. Vietoje kvietines 
duonos buvo peršama kukuru- 
zinė. Pasireiškė lyg ir šioks toks 
kai kurių prekių trukumas.

Maždaug tas pat reiškiasi ir 
dabar. Tiesa, Amerika tiesiogiai 
kare nedalyvaują. Vienok ne* 
tiesiogiai ji yra karo dalyvė. Ji 
teikia Anglijai visokeriopą pa
galbą maistu ir ginklais. Pra
monė yra sumobilizuota gink
lams ir amunicijai gaminti. O 
kada karo reikalai statomi pir
moje vietojtai pasireiškia kai 
kurių daiktų trukumas.

Iki šiol tas trukumas buvo 
beveik nepastebimas. Vienas ki
tas turėjo ųemalonumą pirkda
mas naują automobilį, kurio 
negalėjo gauti taip greit, kaip 
nore j o. Su tokiais nemalonu
mais dabar teks ir dažniau su
sidurti: teks ilgiau palaukti, kol 
bus pristatytas nupirktas šaldy
tuvas, pečius ir 1.1.

Dėl nesusipratimų su Japoni
ja vis sunkiau ir sunkiau bus 
galima pirkti šilko medžiagos. 
Kai kuriose valstijose jau pra
dedama apriboti gazolino var
to j imąs.

Galimas daikte*, jog ilgainiui, 
jei karąs ilgai pusitęs, »ics pa- 
sigesbųe ir daugiau visokių da
lykų, terioie ąps-
čiai.

Ir turpąip|.e ąpsiprąsfį. pąk- 
tiškaį šiandieų yj^ą Eųpopą pąd- 
miriaują. Jps žmonės kepcįa 
neapsakomą yąjrgą įr skardą. 
Kenčiu dėį ,te> kąd Vpkietijpjc 
ir kitiuosę tetątiteriniuose kW“ 
tuose įsigalėjo gepgsterįzmąs, 
kuris ^ąsįmęjo siįppesųes tau
tas pavergti. i

Noromis nenoromis Aiųerihąį 
tenką Steti į Lovą prieš geugs- 
terizmą. Noępipis neįioroipis ji 
turi dėti visas pastangas, kad 
tas gengsterizmas butų sunai
kintas. Jei ji to nedarytų, tai 
nėra jokios garantijos, kad ne
tolimoje ateityje neturėtų susi
durti su daug pajėgesniu, daug 
stipresniu hitlerišku gengste- 
rizmu, negu jis yra dabar.

Tad jeigu Amerikos z žmo
nėms ir tenka šiokių tokių ne
malonumų turėti, tai jie turi 
atsiminti, jog, palyginti, nedide
lis pasiaukojimas z dabar juos

KORESPONDENCIJA
Waukegan, III.

Musų mylima duktė Ona 
Kubilienė šiomis dienomis ap
leido Waukeganą ir vėl grįžo 
į New Yorką dainuoti operoj.

Musų ūkyje ji praleido ato
stogas, suteikdama mums 
daug malonumo.

Mes dėkojame musų geriau
sioms draugams pp. Norkums 
ir Bukauskams iš Waukegano 
už atsilankymą į Onos išleis
tuves. Poniai Norkienei už 
dovanas, o p. Lukauskienei už 
iškepimą skanaus “pie.”

Savo dukteriai Onai linkini 
laimingai parvažiuoti į Ncw 
Yorką ir pasekmingai darbuo
tis operoje.

—M. A. Rukšėnai.

LSS ORGANIZACIJOS 
REIKALAI

4 * t

LSS Vykdomasis Komitetas 
išleido lapeliuose savo pareiš
kimą Europos karo klausimu 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu. Lapeliai įšsiuntinėti 
ne tik LSS kuopos, bet jie iš
siuntinėti ir LDD kuopoms. 
Taip pat išsiuntinėti ir kolo
nijų veikėjams. Vienu žodžiu 
—lapeliai labai plačiai išsiun
tinėti ir po lietuvių kolonijas. 
Tik, priklauso nuo musų drau
gų, kuopų organizatorių ir 
šiaip sau veikėjų, kad jie juos 
kuo plačiausiai paskleiisitų 
tarpe musų brolių lietuvių.

Lapeliuose aiškiai nurodo
ma musų LSS pozicija prad
žioje Europos karo. Lapeliuo
se nurodoma, kokia buvo 
musų poziciją, kai Sovietų 
Rusijos raudųuojį armija oku
pavo Lietuvą. Lapeliuose aiš
kiai nusakoma musų pozicija 
ir esamuoju momentu, kaip 
mes žiūrime į diktatorius ir į 
jų garbintojus. Vienu žodžiu, 
musų išleisti lapeliai atsako į 
šių dienų tarptautinę padėtį 
ir į musų socialistų užimtą 
teisingą poziciją. Užtai tie 
lapeliai, draugai, reikia kuo 
plačiausiai tarpe lietuvių ma
sių paskleisti.

Tiesa, mes nedažnai išleid
žiame pareiškimus į lietuvių 
visuomenę, bet jeigu ką mes 
leidžiame, tai leidžiame svar
bius faktus ir svarbiais gyve
nimo klausimais. Dabartinis 
musų išleistas pareiškimas į 
lietuvių visuomenę yra istori
nis ir be galo svarbus. Kiek
vienas lapelis, kiekvienas la
pelyje sakinys turėtų atidary
ti lietuvio darbininko, lietu
vio profesionalo ir biznieriaus 
a-kįs, kad musų socialistų po
zicija yra teisinga. Mes nc- 
rąjudome iš gėdos dešimt, dvi
dešimt įr daugiau metų atgal 
koyodąmi už demokratiją, ne* 
raustaųie ir dabar. Laisvas žo
dis, laisvas susirinkimas, lais
vas tautų apsisprendimas sa
vo likimu, tai buvo ir yra so- 
cįaįistų principas. Kas spjau
dė ant demokratijos. Kas kė
liojo deinokrafybės principus 
—šiandien ląižo juos. Ar ilgai 
jie laižys — neužilgo i^ies pa
matysime.

Ne lik rąginame ffiusų 
draugus, muęų priedelius tuos 
musų iąpęlius kuo nuošird
žiausiai paskleisti tarpe lietu
vių masių, bet mes f norime, 
kad pravestoji mintis lapely
je butų įkūnyta musų lietu
viškoje visuomenėje: “Nieką 
bendro su diktatorių garbin
tojais!” (

—LSS Vykdomasis K-tas.

REMKITE TUOS, &URIE 
GARSINASI • 

“NAUJIENOSE”
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Ieva Simonaitytė
Pavasarių Audroj

MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

(Tęsinys)
—Vakar buvau turguje. Su

tikau Verksnienę. Juk pažįsti. 
Tuojau pradėjo manęs klausi
nėti apie tave. Pasakiau, kad 
tau gerai sekasi, daug darbo tu
ri ir panašiai. Ar žinai, ką ji 
man atsakė? Ne, tu negali ži
noti: “Užtruks”, sako, “jai tie 
darbai. Galės žiūrėti, iš kur ji 
tada maitinsis. Tiesa,” sako “ji 
gera siuvėja, bet tokios tėviškės 
išdavėjos mums nereikia. Yra 
ir daugiau gerai siuvančių siu
vėjų... Kitaip prie proto jos ne
sugrąžinsime. O kada ji ims 
stipti, rasi proto įgaus”.

—Ale, mamukai, kodėl padū
ko dabar tie žmonės, ką aš pa
dariau?!

—Kūdikėli, tik vieno dalyko 
tereikia: nebeik pas tuos žemai
čius. Duokis pagaliau įsitikinti. 
Žinoma, dabar sunku tau atsi
traukti. Kad velnias tik viena 
paštą gauna, tai jis jau ir visą 
ranką painia. Taip ir tu įkliu
vai. Melskis Dievą, kad jis ta-

ve iš tų bedievysčių išgelbėtų. 
Kad tavęs daugiau nebegundy- 
tų. Šiaip gausi galą su išgąsčiu.

Advė žino, kad niekas nėra 
taip lengva, kaip atsitraukti 
nuo lietuviško veikimo. Bet ne, 
prieš savo nusistatymą ir įsiti
kinimą ji jau nieko nebedarys. 
Ji prašo Raudienę:

—Mamuk, bent tu mane su
prask. Aš niekur neįkliųvau. 
Aš tiktai pasiryžau dirbti ir 
veikti dėl lietuviškumo. Dau
giau nieko. Tai jokia pagunda 
— dirbti ir vargti už tautos ge
rą. Tai yra pasišventimas. Ma
niakai, ar tu manai, kad lietu
vių gyvavimas yra prieš Dievo

AR JIESIAI 
DARBO?

- - - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - —g

NAUJIENĄ
■ . IR TfflYK SKILTIS- - - - - - - - - - <

“REIKIA EARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

1139 Salti flalsUi SlreeJ. OKI* ILL

—O ar tu manai, kad Dievas 
myli tas prakeiktas dainas ir 
tuos žaistavimus? Juk jus tik
rai į pragarą nusišoksite.

—Mamukai, kur tu matei 
mus šokant arba bent mane?

—Aš nemačiau, net Bauža 
sakė. Jis patsai buvo kelis sy
kius nuėjęs pasižiūrėti, ką jus

ten dirbate. Stąčiai pląykąį ant 
gaivos šiaušiasi, visa tai gir
dint. Tąip jus Lietuvos neatva
duosite. Melstis turite.

—Mamukai.. .
—... Tiesą sako sakytojas 

Mackus: “Ar jus ir mirties va
landoje dar dainuosite?”

—Mamukai, kad aš savo tė
vynę myliu ir teisingai elgiuos,

Gražus pavyzdys rudens popietinės suknelės, šitą

ti, ir man nereikia nieko bijoti. 
O jeigu man mano tėvynė rupi, 
tai galiu ir mirdama sakyti, ar
ba, manęs dėl, dainuoti:

Akis šviesop, širdis Dievop, 
Gražiai nušvis visa tėvynė

Lietuva ...
—Tik tylėk, tylėk, nepiktžo

džiauk! Aš bijau, tikrai bijau, 
kad tave gyvą žemė neprarytų. 
Ne kokia ten tėvynė tau turi 
rūpėti, tai visa žemiška ir pra
gaištinga. Terūpi tau tavo du
sios išganymas. Aš meldžiu kas
dien už tave. Kaži, ar Dievas 
tikrai mano maldos neišklau
sys? Ar mes prie Vokietijos ne
gerai turėjome? Ko reikėjo 
daugiau? Ką duos mums dabar 
tie žemaičiai? Patys nieko ne
turį. Adveįe, prašau tave, mesk 
tas draugijas ir visa kita. 
Spiauk tiems gundytojams į 
veidą, klaupkis į kampelį i1’ 
melskis.

Advė pradeda ųervjitis. Dar 
ji kovoja su savim, bet jau ne
beiškenčia ir kertą .prieš:
. —Ar žinai, kąsnio mano gun
dytojai? T.ai tu U’ visi tie, ku
riems tu pataikauji.

—Taip, tu ir į tave panašus 
Žmonės, k«ip antai Juodgalvę- 
nė, Baužos, Veiksniai įr kiti. 
Jus gundote mane trauktis nuo 
gerojo mano darbo. Jus gundo
te piane -mesti pas.šventįmą ir 
būtį sąvo tautos išdavike, įęąįp

žįnpte, kąs jųs esate įr ko jų 
norite. Jus esate te iš pragaro 
paleistieji... taip, jus visi, ku 
rie mus, susipratusius lietuvius 
taip kankinate. Ne, ne, cik, ne 
siiųclsk už mimą. N.cre.kia, aš 
pati pasimelsiu, kiek re kia.

Bet Baudiepė, sudėjusi dėl 
nas kryžium ir įliek atsikvėpu
si, verkšlenančiu balsu pradėjo 
toliau kaįbčti, nors Advė dar ir 
nebaigė:

—Matai, kaip velnias tave ap
sėdo, kad nebeatskirį gerų žmo
nių nuo piktųjų. Taip, piktasis 
moka galvas apsukti savo se
kėjams. Ir jie jau nebegali at
skirti, kas gerą, kas pikta, kur 
dešinė, kur kąirė. Tylėk ir kląu-

arba iš kitų audeklo spalvų. Trumpai ir nuolaidžiai nu
einanti pečiai ir sudurimas yra žemiau 
dvi jos ypatybių. Kuklus patraukiantis 
priekyje eilė mažų guzikėlių. Nr. 4823 
pavyzdys) galite gauti nuo 14 iki 20 ir 
yra lik viena suknelė, kuri pagaus jūsų 
ir pamatykite daugiau kiekvieną dieną

per liemenį 
kalnierėlis ir 

(šios suknelės 
32 iki 42. šita 

I

akį, tad sekite 
Naujienose.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba v priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, BĮ.

I

j ome iki šiol. Bet matome, kad 
neverta. Reikia tau akis atver
ti, tai ir pasakysiu: tykojo 
penktadienio rytą nebuvai pas 
Baužas į surinkimą nuėjusi. 
Tur būt, jau numanei, kad čia 
kas bus. Na, ir buvoi\Sakytojas 
Zunius prisiminė tavęs ir sakė, 
kaip gaila esą, kad Dievo žirni
nių vaikai velniop įmeįpą įr pa
sileidėliais lieką. Tu, sakė jis, 
straipsnius laikraščiuose rąšąn- 
ti prieš Dievo bijančius žmęneą, 
dangstote slapyvardžiais, o yte- 
vien visi žmonės žipo, kad tų 
ta esi. Iš pasalų tu puoli Dievo 
vaikąs. Bet Dievo kerštas ateis 
anf tavęs, nes kiekvienas žmo
gus jau Šiame pasaulyje atgau
na savo algą.

Advė paliko be žado. Argi to
dėl, taip, tik to.dėį traukėsi nuo 
jos visi aną dieną žmonės. Jąj 
eiųant į bažnyčią ir sulįnk.ąpt 
pažįstąmų ir jįieypądčką duo
dant, paveik nė vienas nedėko
jo. Dabar jai aišku. Jau ir ša
ky v o jai pr.eš ją pakilo. Viešai, 
kalbėdami žodį, kuriuo turi bū
ti skelbiamą Kristaus meilė, jie 
sėją į žmones tokią nejteįsybės 
piktžolę. Tiesa, ji, Advė, yašo

laikraščiuose, bejt niekur dąr ųe-

tojų. Ądyė tikrai pritreųktą, bet 
ji dąr neverkia. Ji pakelia gal
vą ir išdidžiai pareiškia Raudi
nei:

—Gerai, nuo šios dienos aš 
nebeisiu į surinkimą. Į tokį su- 
rmkimą aš nebeisiu.

Raudįenė žinojo dar pasaky
ti, kad tai jau nieko naujo ne
są, nes, kai jinai tiktai pradėju
si eiti su tais lietuviais, taip ji, 
Advė, jau ir labai aptingusi su 
bažnyčios ir surinkimų 
mu. Na, jeigu ji jau iš 
negalinti mylėti Dievo 
tai geriau viski ne. Juk 
vas sako:

Ar visas mano buk
Ar visas veįmui jkliųk...

Advė jau nebegalėjo nė žo- 
(Jžįo daugiau1 iš arti. Bet įr 
kaip? Ką ji jau beį,tikins! Rąu- 
d.,cncs tikrai''n e.

Pagaliau fiut?lo ir šitoji. Pa
darius, labai giežią veidą ir 
ivąrbįų bąlsu’ pasakiusi labą

Margytės su šatriu ve.Jiivčs 
Je.ka įpylė tušipąžino su Mąr- 
.ypų Lukš .u,1 scąpj.ę Buivydo 
muku. Kad jis rimlas vyras, j 
pastelėje iš p nno pamatymo. 
Ii malonų įspūdį jis jai p j liko.

O š andien ji gavo iš Marty
no laišką.

“Mieloji tautiete”, rašo jis. 
“Kad daug tokių lietuvaičių tu
rėtume Mažojoj Lietuvoj, kaip 
ju kad esi, tai galėtumėm nors 
kuo didžiuotis. Tiesa, l.ctuvai- 
čių yra daug, bet jos yra nc-

apsireiškimas. Jis nieku nepa
teisinamas. Dž.auginus dar įr 
šiand.,cn, kad tu anąkart — Šat- 
rįų vestuvėse — tam skersgat
viui Šakiniui teisybę pasakei. 
Tik tu viena teišdrįsai tam 
įdauriająm šmeižikui priešta- 
rąų.L. Ar matei, kad jis raudo
navo kaip kalakutas. Tu jį su
jojai, -sugėdinąj kaip šunį, ir ji$ 
iškūrė namo,; ne neateis veik i-

liai. Juk pašauktas į karą su 
dideliu džiaugsmu ir pasiryži
mu ėjąu kovoti už vokiečių gar
bę — beje, kitaip ir nebuvo 
galima. — Atsimenu dar kaip 
šiandien, kada mane išeinantį į 
karą mano senelis prispaudė 
prie širdies ir tarė: Aš melsiu 
Dievą, kad jis suteikiu tą ma
lonę ir tave išsiųstų į kam lau
ką vakaruose. Man įutų baisu 
žiųoti tąyę kariaujant rytų 
fronte, nes ten daug musų bro
liu lietuviu kovoja rusų armi
joje. paišų frutų, jei tu iškel
tom prieš juos ginklą... — Jo 
pageidavimus įvyko: per visą 
karą buvau vakarų fronte. O 
Šatrių vestuvėse man paaiškėjo, 
kodėl ir kam išlikau gyvas ir 
sveikas: tavo ir mano tėvynė 
Lietuvą manęs privalo. Tu at
vėrei iųąn akis ųe tiktai vien 
žodžiais. Ęad tiek kentėti ga
lima dėl idėjos, kiek tu kenti, 
tai toji idėja turi būti ir yra

kilni. Imu pavyzdį iš tavęs ir 
noriu pradėti su tavimi lenkty
niuoti. Didelis man bus atlygi
nimas, jei tu į mane kada nors 
pratarsi: mielas drauge!

“Dabar ir aš noriu prisidėti 
prie jūsų jaunųjų draugijos. 
Tuo noriu viešai parodyti, kad 
aš tavo nuomonės ir tavo idė
jos draugas. O paskui jau ra
sis progos daugiau pasidarbuo
ti...”

Tai vienas linksmas ir malo
nus saulės spindulys Advės da
bartiniame gyvenime.

Advė džiaįųgiasi galinti priim
ti Martyną Lukšį į jaunųjų 
draugiją. Jis yra rimtas ir ga
bus. Tokių draugijai reikia.

—Mes jį veik įkinkysime, — 
kalbą Advė su savimi.

(Bus daugiau)

REMKITE TUOS, KURIE 
-GARSINASI

“NAUJIENOSE”

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt RC, Austtn 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted 8t
Tel. Boulevard 0014

VĮCTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DJSTANCE 

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Atarus. 
Vežam į fermas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j .visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Sukit Te). VICTORT MCS

1 "ITM1 If r.J

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
W|£ST V1RGINIA Pocahontas Mine
Ęun iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta............................

Perkant 5 tonus ar daugiau.
1 SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP ....... $10.25

Sales taksai ekstra. ’

širdies

ir Dic-

ATSŲLANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikią imokėįi.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

“Aš buvau — ąš žinojau vi
sada, kad aš lietuvis, bet iki tos 
dienos buvau nei šiltas, nei šal
tas. Mano senelis per visą savo 
amžių slengėsį sėtį lietuvybės 
meįįę į mano širdį. Senių Bui-I 
vyijp ,(įėką Lietuva ąeųiąį jau 
ueį?ekuyo ųiąn svetima. Ę.et jį 
niekų niąą nereiškė. Ir <jk$ąr, 
Pfąjsirįėjus (didžiąjai atbudimo 
srovei banguoti, aš n|anįąu lik
ti nuošąlįai, nes mačiau, kaip 
sunku ir kiek kąįnoja prisipa
žinti atvirai prie lietuvių judė
jimo. Keli mano- draugai, net ir 
patsai Šat/ys — kiek jie mora- 
Liąis nukertėjo! /čįgų MtaiP 
jįeąi$. negąjgną tai Pka-I
lįeiįąmą juos Jąikyti siįpnapro-l 
pįąfe. Pa(tį gį^ėjąį gąkųną. gąd; 
-tik tokąaj yijenąs $akųnąs įt<e- 
bųtų, liet kiek tokių! Bet da-Į

tai taip pat girdėjau. Tylė- bar jąil nebęaopK likti nuoša-\

nuėjau pas Kadagį. Ar žinai, ką 
jie apie tave sako? Tu einantį 
sų visokiais mergininkais iš
vien. Kadagyiė sako, kad ji ta
ve įokia dora įr išmuilintą lai
kiusi, o dabar tu ėmusi ir pa- 
bludusį. Kaži, ar Jonis Dagys 
dar nįeko nežinąs, nes jeigu jis 
žodį tartų, tai, esą, tu tikrai sų- 
siprąstmu. Tįk Kacįagieijė, kaip 
lengva ir mielašįrdinga moteris, 

[atlenkė, kad tu dar jauna, ir 
galimas daiktas, kad tu dar 
protą įgausi. Taigi apgalvok vi
sa, ką tau sakiau, apsirdyk ir 
sugrįžk. O Juodgalvienės taip 
pat nerejkėjo išmesti prp duris. 
Ji labai išmintinga moteris. J 

| norėjo tau papasakoti, ko ti 
dar nežinai. Ir tave graudenti. 
Dabar aš tau tai papasakosiu. 
Aš

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SŲPPLY CO.. Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. P,
I Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais i V :n-<i;i> 
dalykais, pažymėtais X (nėra) 
prievolės): '

□ Apšildymu □ Stokeriu
H Pllimbintfli

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis u ž 1 > i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 68rd St 
Tel. ENG. 5083-5840

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• ‘STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OT1
3 metų garantija.

>arcus
KATINE RADI O 

VALANDA 
iš stoties

W
Kasdien nuo 8:45 v ryto 

iki 9:15 vai. ryta.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7 00 

vai vakare.
Išgirskit vėliausias tintas 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

*

MM

INSURED

1739 SO. HĄLSTED STREET

i

ŠIANDIE

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

A teičiai Už tikrinti!
laupykite daoar, kad. bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN AŠSOCIATION.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Wasliington, D. C.

KAINA 15 CENTŲ

Universal Savings
AND LOAN ASSOOIATION

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite eavo orderius:
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Illinois - Indian.a«-Michigan -’ iscoiisin. Žinios i
SUSTREIKAVO GATVEKARIŲ, AUTOBUSU

DARBININKAI DETROITE
Reikalauja Išimtino Pripažinimo AFL Uni

jai, Nori Pastoti Kelią CIO
DETROIT, Mieli. — Per ilgą 

laiką Detroito susisiekimo į- 
monėse (kurias operuoja pats 
miestas) gaspadoravo AFL 
Amalgamated Association of 

, Street Electric Raihvay and 
Motor Goach Operators ' of 
America, divizija No. 26.

Paskutiniu laiku, tačiau, CIO 
Transporto darbininkų unija 
buk pradėjusi “vogti” AFL 
narius, ir kilo smarkus kon
fliktas, kuris vakar pasibaigė 
visų Detroito gatvekarių ir 
autobusų darbininkų streiku.

Sustreikavo ri vai. Ryto

AFL paskelbė streiką 4 vai. 
*ryto ir pareikalavo, kad jo tol 
neatšauks, kol miestas nesu
tiks pasirašyti sutarties duo- 

, damas AFL unijai išimtiną 
1 pripažinimą ir drausdamas 
kitoms unijoms kištis į Det
roito transporto darbininkų 
reikalus.

AFL toliau pagrąsino, kad 
AFL unijos iššauks j streiką 
ir visus kitus Detroito miesto 
darbininkus, jeigu reikalavi
mai nebus greitai priimti.
CIO “Streiko Nepripažįsta”

CIO unija majorui Jeffries 
pasisiūlė atsteigti gatvekarių

ir autobusų* susisiekimą, ne
žiūrint AFL streiko, nes “jo 
nepripažįsta.”

Detroitiečiai vakar turėjo 
pėksti eiti j dirbtuves, arba 
gaudė “raidus” nuo prava
žiuojančių automobilių. Tak- 
sikebams buvo šienapiutė.

Dėl streiko daugelis darbi
ninkų negalėjo pasiekti savo 
dirbtuvių arba dasigavo labai 
vėlai. Rezultate, dvi Hudson 
firmos dirbtuvės laikinai už
sidarė, o kitos dirba be pilnų 
sąstatų.

i   \

Rugpiučio 29-tą 
Svarbus Rinkimai 
Wisconsine

1-mas Distriktas Renka 
Kongresmaną

PRISIMINIMAI APIE “AUŠRA” IR CHICAGO
-APIE 30 METU ATGAL

Pažvelgus Į Velionio Vinco Miszeikos 
Atvaizdą

RACINE, Wis. — Rugpiučio 
29 d., Wisconsino pirmam 
kongresiniam distrikte įvyks
ta specialiai rinkimai išrinkti 
atstovą kongresui, į vietą mi
rusio republikono Stephen 
Bolles.

Kandidatų yra du: Lawren- 
ce II. Smith, izoliacininkas, ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joijn Jf. (EuiJeifeiži
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
k 60 5-07 So. Hermitage Avė. 
U47 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU fiALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį 
•

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1410.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YAKde 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanica Avenae

YARds 1138
VARds 1139

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2516
SKYRIUS: 42H Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenae Phone YARds 4908

ANTHONY B.
6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

PETKUS
Phone GR 0142

2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cąlifoniia Avenue Phone LAFayette 3572

ta ii.IIENU-A<ym K Tftlonhoto
IPo kelių dienų kvotimo Chicagos perskyrų teisme, 

bokso čampijonas Joe Louis ir žmona Marva susitaikė 
ir nutarė užmiršti apie perskyras. Tą nutarimą jie “už
antspaudavo” bučkiu. Perskyrų prašė Mrs. Louis, kal
tindama čampijoną žiaurumu.

Thomas R. Amlie, prezidento 
Roosevelto šalininkas ir pa

garsėjęs pažangus politinis 
veikėjas. La Follette’o pro- 
gresistai turėjo kandidatę 
Kennetli Greenąuist, bet jisai 
negavo užtektinai balsų pa
tekti į baliotą.

Įvairios 1-mo distrikto dar
bininkų organizacijos remia 
Amlie. . » r » <

Bando Sutaikinti
Ginčą Rockfordo
Dirbtuvėse
Valdžia Prašo Nesutrugdyti 

Darbo.

ROCKFORD, III. — Dabar 
eina ginčas tarp Borg-Warner 
korporacijos ir CIO Auto 
Workers unijos Mechanics 
Universal Joint dirbtuvėje, dėl 
pripažinimo ir geresnių darbo 
sąlygų.

Abi pusės suėjo deryboms,
bet pasitarimai padėties nepa
taisė. Unija žada streikuoti.

Kaip į korporaciją, taip ir 
į darbininkus vakar atsišaukė 
valdžios ^injklų taryba pra
šydama neprileisti prie strei
ko ir darbo nesutrugdyti. Ta
ryba ragina abi puses dery
bas tęsti toliau ir kaip šian
dien duoti žinią apie jų pro
gresą.

ON SALE AT YOIJR POST OFFICE OR BANK
AMERICA ON GUARD!

Above is a reproduetion of the 
Treasury Departmėnt’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of tne original “Minute 
Man” ‘statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vitaLpart 
of America’a defense preparatfons.

Prisimena anie metai, ir 
anie laikai, kada Aušros kny
gyno duris nuolatos varstė iš 
Lietuvos atvykęs jaunimas.

Čia mokinosi, lavinosi ir vi
sokias žineles sėmė iš laikraš
čių ir knygų. Kam negali būti 
malonu prisiminus tos kultū
ros ir apšvietos įstaigos už- 
veizdą, mokytoją ir nuoširdų 
švelnaus budo ir gilios sielos 
patarėją “Dėdę” Miszeiką. 
Rugpiučio 19 d., sukako lygiai 
trys metai nuo jo mirties.

Lietuvių Centras.

Aušros knygynas juk tai bū
vu sūkurys — lietuvių centras 
Chicagoje, niekados čia netru
ko svečių. Vieni suėję visokių 
pakraipų laikraščius skaitė, 
kiti diskusijomis ir paskaito
mis užsiiminėjo. Treti iš ma- 
šinšapių ir kitų darbaviečių 
vakarais susirinkę — jauni 
vyrukai ir mergaitės — moki
nosi lietuvių gramatikos, ari
tmetikos, algebros ir kitų da- 
lykų.

“Grinorius” Mokino.

Mes matydavome kaip tas

Muzika Privalo
Būti Muzika

Visur, Net ,,Ir Alinėj

AURORA, III?— Ne tame 
dalykas, kad Auroros polici
jos viršininkas TFred S. Hess 
yra didelis mužikOs mėgėjas, 
bet tame, kad ailroriečiai nak
tį nori miegoĮi^i'pet pegUgali( 
miegoti, kuomet per naktį iš 
alinės pašonėj eina spiegianti 
garsai “O, Suzannos” arba 
“Swcet Ądeline”?

Viršininkas Hess išleido ul
timatumą, kad jmuzika ir ali
nėse privalo būti “muzika.”
Jęigu kas nori dainuoti, tai 
turi dainuoti “muzikališkai”, 
o ne kaukiančiu laukiniu bal
su, ir reikia taip dainuoti, 
kad visa apylinkė neturėtų 
šokti iš miego nusigandusi.

Atidaro Naują 
Vieškeli Į 
Springfieldą

logijos žinovas, jisai vaizdžiai 
ir su humoru mokėdavo pa
pasakoti ir atvaizduoti viso
kius žmonių pergyventu^ įvy
kius. Tai buvo “Dėdė” Mi- 
szeika, kuris kiekvienam bu
vo nuoširdus ir gero linkėjo. 
Nebėra Aušros, nebėra ir ge
rojo užveizdos. —R. Š.

Gaisras Sunaikino 
Pirmą Fordo 
Dirbtuvę

DETROIT, Mich. — Gaisras 
vakar sunaikino automobiliu 
pramonei istorini triobesj, trijų 
aukštų namą, kurioje buvo į- 
rengta pirmoji Fordo dirbtuvė. 
Fordas pirmas pradėjo masinę 
automobilių gamybą, tad gali
na s?kvti. k-id sudegusio] dirb 
tuvėj “gimė” dabartine auto- 
nobiiių pramonė. Ji buvo ati
daryta 1903 metais. 

•/

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujipnoy

i naudingos.

Rocforde
Statys 350 Namų

WASHINGTON, D. C. -- 
Prezidentas Rooseveltas pa
tvirtino planus pastatyti 350 
pavienių butų namus Rock- 
forde, III. Juose galės gyventi 
tiktai darbininkai, kurie-dir
ba ginklų pramonėse. Namai 
bus pastatyti netoli Camp 
Grant stovyklos.

Paskelbė Kvaran- 
tiną Šunims

STREATOR, III. — Majoras 
Thomas Halfpenny paskelbė 
kvarantiną šunims ir įsakė jų 
savininkams neišleisti šunų iš 
namų per 30 dienų. Jei bus su
gauti gatvėj, tai bus nužudyti.

Miestelyje pasirodė keli pa
siutę šunes, kurie apkandžiojo 
nemažai žmonių.

žilabarzdis, plačiakaktis Mi- 
szeika tiems iš Lietuvos atvy
kusioms grinorėliams nuosek
liai ir suprantamai dėstydavo 
dalykėlius ir juos mokino.

Vis Pas Miszeiką—

Atvykusi iš Lietuvos lietu
vių inteligentija, apie 30 me
tų atgal, pati įsikinkius į vi
suomeninį veikimą, prie to 
siekdama ■ profesijos, budavį 
neišpasakytai “busy”, bet kur 
buvus-kur nebuvus, tankiai 
užbėgdavo į Aušrą. “Dėdė” 
Miszeiką, žiūrėk, jau ir teikia 
ar šiokias ar tokias informa
cijas. “Ten ir ten yra rengia
mos prakalbos-paskaitos. Juk 
būtinai turėsite kalbėti, pro-
gramą vesti, ir tt.

Prenumeruodavo jisai žmo
nėms laikraščius, išduodavo 
knygas, atidarydavo paskaitų 
susirinkimus. Privatiškuosc 
pasikalbėjimuose visuomet la
bai jautrus ir logiškas.

Žinojo Kaimo Žmones.

Būdamas Europos inteligen

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Na 
Phone CANAL 6122

DR. S. RIFAIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

Spr^domis ir Nedel. pagal nutarti 
Rp7. 6631 .SoJ Cąliforųifl Ąvenwe

Tplotoms

Ofiso Tel VTRgtnia 0038 
Rezidencijos Telefonas' 

BEVERLY 8?44

DR T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

įuo 1 -3 ir mw» 6—R ^0 vai inkaro 
Trečiadienį pagal sutartį.

+
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
rel. Ifpmlork 5R49

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS

G757 S. Wpstern Avp.
VALANDOS: 1 Iki 3 ir nuo 7 iki P

DRAIUNKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Dfiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1__ Q vai vakaro ir napal sutarH
Ofiso Tel. PROSPECT 673?
Sanią Tri. VIRGINIA 2421

OR MARGERTS
2325 Halsted St.

Valandos: nuo 10 r Iki 2 nopiot 
IT niln fl iki s vaknr« 

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phnnr YARDS 729S

---- rį-» ri r j-jirfr.i-ir ęjn—•- * " Į I*1’* I‘f* ' T'* *—^

DR HERZMVN 
Rrm.ms: .

Gerai lietuviam* žinomas per 39 
netufi kaipo patyręs gyovtojas chi- 
•ureas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu? 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

SIPRINGFIELD, III. —Vieš
kelių departamentas praneša, 
kad apie rugsėjo 1 d., susisie
kimui bus pilnai atidarytas 
naujas vieškelis einąs iš Chi
cagos į Springfieldą. Jis bus 
truputį ilgesnis /už U. S. 66, 
bet geresnis ir juo bus galima 
geriau važiuoti.“-
n Vieškelis eind per Kanka- 
kee, Onarga ir Mount Pulaski.

Prarito Sagutę, — 
Plaučiuose

INDIANAPOLIS, Ind. — Į 
Chicagos St. Luke ligoninę 
buvo išvežta 9 metų ^mergaitė 
Jane Knoy. Ji prarijo sagutę, 
kuri dabar yra mergaitės plau
čiuose. Daktarai ' ligoninėj 
bandys ją išimti.

104-i Serga Infant. 
Paraližu z

SPRINGFIELD, III. — fevei- 
katos departamentas apskai
čiuoja, kad dabar valstijoj 104 
žmonės serga baisia “infanti-| 
linio paraližo” liga. Penki su
sirgimai yra Chicagoj, šeši 
Cook apskrityje^ o kiti kitose 
valstijos dalyse.

tas, ir kaimo žmonių psicho

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki i 

Nedėliomis pagal sutartį.

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3149
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 4 

Ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais- 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS
Gydytoms ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR~C. Z. VEŽEI TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avo
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną,
Phonu MTDWAY 2880

Telefonu YARDS MM

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonė KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tet Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

n Jais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tek RepubUc 4688

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu M Hvde Parlr 43OS

Skelbimai Naujienos'? 
luoda naudą dėlto, 
cad pačios Naujienos 
/ra naudingos.
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Diena Iš Dienos TARP MUSU
J

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)

Frank Kromelis, 22, su Ste- 
phanie Girnis, 26

Vinceli t Tomashunas, 22,
Irene Kiejko, 19

Joseph B. Bankowski, 23,
Bernice Shinkunas, 22

Charles Žak, 38, su Irene
Tabor, 29

Stanley Zoladz Jr., 30, su Flo-
rence Petraitis, 24

John M. Lukaceiich,
Mary Saruba, 27

Reikalauja
Perskirų

Helen Kasper nuo 
per

Frances Garnes
Garnes

Frances Valentą
Valentą

Nebe Stašelienė 
0 Stokiene

su

su

35, su

Aliam Kas

imo John

nuo Louis

GAUNA
PERSKIRAS

Suzanne Galina usky nuo lo- 
ny Galinausky

GIMIMAI
CHICAGOJE

4421BAMBALES, Joanna, 
South Talman avenue, gimė lie
pos 18, tėvai: John ir Jose- 
phine.

■mm
Gėles 
nūs į 

Pasaulio •
, - » | <. « Dalis /

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7306

LOVEIKISE

■ m R A Gėlės Mylintiems 
LJ |J O Vestuvėms, Ban- IDM kietams, Laidotu- VIIMI ■ vėms Papuoši- 

GĖLININKAS man” 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5808 ——h— i

leve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

Užlaiko Rūbų Siuvyklų
18-TA APYLINKĖ. — 

vieneri metai kaip siuvėja Ona 
Stašelienė yra susituokusi su 
taip pat siuvėju Dominiku Što
ku. Jei kas iŠ jos draugų ar 
pažįstamų apie pavardės parnąL 
nymą nežinojo, tai nuo dabar 
jau tai žinos.

Jų dviejų rūbų siuvykla, 
rioj taiso ir valo vyrų ir 
terų 
1907

drabužius, randasi 
Canalport avenue.

Kostumeris.

VIENŲ METŲ
BIZNIO SUKAKTIS

k li
mo- 
ties

BRIGHTON PARK. — Štai 
biznieriai Louis ir Brone Nie- 
zinskai pernai vasarą savo ta
vernos biznį perkėlė adresu 
4414 So. Rockwell St.

Dabar sukako vieneri metai, 
kaip jiedu čia sėkmingai varo 
biznį, kurį praktikuoja per 20 
metų.

Biznieriai Niezinskai yra pa
žangus ir simpatingi žmonės.

Kaimynas.

SUGRĮŽO Iš 
ATOSTOGŲ

18-TA APYLINKĖ. — Šiais 
metais biznierius Bill Zieck su 
žmona Julia, 2113 So. Halsted 
St., savo atostogas praleido Am
brasų vasarvietėj, Micliigan 
valstijoj.

Sako, ten žmogui vasaroti — 
tai vienas malonumas ir realus 
poilsis.

Biznierius Zieck į 
didžiojo karo metu, 
visad buvo ir tebėra 
gas.

biznį įėjo 
Jis bizny 
pasekmįn-
Viętinis,

Sėkmingai Varo 
Biznį Dirbtuvių 
Centre

BRIGHTON PARK. — 
Connie ir Ralph Budrik, 
W. 47th St., varo sėkmingą ta- 
verno ir Lunch Room biznį Bri- 
ghton Parko dirbtuvių centre.

Dabar, kada visos dirbtuvės 
dirba 2 pakaitomis, tai biznis 
eina pilnu tenipu dieną ir nak
tį. Pp. Budrikai ne vien gėri
mus parduoda, bet gamina 
nius valgius ir, apart to, 
no čekius.

Drgg. Budrikai yra seni
jieniečiai. — Steponas.

Mrs. 
3322

ska- 
mai-

nau-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ”

Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti. Ir 
butą greitai išnuomuoaite!

turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo* skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
TeL CANAL 8500

TAUPYMO RANKUTĖS

Universal Savings and Loan mai/ šią savaitę musų atstovai 
Assodatfon duoda kiekvienam I atsilankys j jtisų namus ir 
progą Įsigyti šias gražias su ka-j smulkiau apie, musų planą pa- 
lendorium Lankutes visai ne- aiškins, s ;
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo šėrų sąskaidą Uiiiver-
sal Savings and Luan Associa* kreiptis tiesiai į Gniversal Siv- 
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka-

Kurie neturite progos susi
tikti su UMlsy atstovais, galite

ings and Loan-Association ras 
tinę, 1739 S. Halsted St.

■?r

JUOZAS BALTUŠIS

Pavasario Amnestija
Lediniai varvekliai tolydžio 

plonėjo, truko nuo pajuodusių 
stogašiaudžių ir krito žemyn, 
taškydami į įdienojusios saulės 
pritirpytas valkas. Šelmenis sie
kiančios pusnys sparčiai smego, 
traukėsi į patvorius, į ūksmin
gą sodo tankmę, ir sunykę, pa
juodę kėksojo, atkišę saulei sa
vo murzinus snukius, tarytum 
murinėtų:

—-Štai ir nebijom . . . nebijom 
tavęs ... , 1

Bet saulė ėjo į kiekvieną ug
nių pašalį, į agrastynus, slap
čiausius vyšnyno užkaborius ir 

■ ryžtingai vijo iš visur paskuti
nius žiemos palikuonis. Niurgz- 
dami jie bėgo įšilusia žemės nu
gara; skubėjo troško, o kuris 
jau suklupo, tas ir mirė vieto
je, prarijamai sdvo paiieg . at
skiestos patyžes, blaškydamasis 
tirptančioni rankom ir kojom.

Prašneko upės, upeliai, grio
vos. Sugurgė, suulbėjo visi pa
ežiai. Oras prisipildė tylaus 
skambėjimo, gaudimo, . ūbavi
mų. Atrodė, lyg kas . švelniai 
groja smuiku, lyg tolimas var
pas gaudžia, lyg kaž kur tirliuo- 
ja armonika, tai vėl, tarytum, 
čia pat, kaž kaip po kojom, 
umzgia būgnas, arba lyg vėjas, 
lyg špokas švilpiniauja obels ša
kose. Galop jau ir nieko nebe-, 
supranti, nė beatskiri, tik stovi, 
klausais ir jauti, kaip švarus, 
kutenąs džiaugsmas apima šir
dį ir maloniais šiurpuliais bė
gioja po nugarą, virpindamas 
kiekvieną tavo kūno dalį, kiek
vieną pajautimą. Ir norisi tuo
jau kur tai eiti, norisi ką da
ryti, norisi apmoti milijonais 
naujų gyvybių alsuojančius ho
rizontus ir panirt’, įsijungti į tą 
giedrią, džiugią atgimstančios 
žemės muziką!

nieko neatsakė. Jai buvo grau
du.

—Kaimynės visko plepa ...
—Neklausyk.
Sunki tyla stojo tarp jų.
—Galėtum, prabilo ji vėl, — 

ir kitaip savo laimę atrasti ... 
Saule juk nė kelmo nelenkia ...

Vėl pažvelgė į ją. Priblėso jo 
akys.

—Taip, motuš. Tik yra kel
mų, kurię (Rugeliui užstoja 
saulę!

Ir ji suprato, širdim pajuto, 
lęad jis pasiryžęs būti 
tuo pluoštu, kurio 
raunami kelmai.

O netrukus vieną 
tamsią ir gūdžią rudens naktį...

Liko viena.
Ištisom parom mynė kalvąr- 

to pakojį, Priklupusi rovė žliū
ges ir balandas. Įsispyrusi (rau
kė greblį.

Reikėjo gyvent.
Gyveno.
Tik akys tolydžio krypo į 

baltą laukų vieškelį. Ranka pa
kildavo prie kaktos raukšlių.

Gal pareina? Gal grįžta?
O kad, jis grįžtų! Kad ji iš

girstų jo didelių kojų dundesį. 
Atmuštais rankų krumpliais 
nuravėtų jo taką! Ašaromis iš
tirpdytų jo kelio akmenis!

Suseno laukimu. Suvyto. Pil
ka neviltim blėso akys.

O šį pavasarį ir visai blogai.
Dienų dienas sėdėjo pirkaitėj.

Užmiršta. Atro- 
sustojo, gyveni- 
mirtis vis nesi- 
iš tolo apžiuri-

CLASSIFIED ADS.

HELP VVANTED—FŽMALk 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MOTERYS, pa
tyrusios ar nepatyrusios, popierių 
ir skudurų sortuoti.
Continental Paper Grading Co.

1623 So. Lumber St.

AU1O»—TKUUKb FUfc SALE 
Automobiliai ir Trakai FkrdaVUttnl

PARDAVIMUI 1940 M. BuiCk 
sedan. Visai mažai važiuotas, yra 
radio, air condition, šildytuvas. 
Išrodo kaip naujas, kaina $795.

4030 S. Archer Avė.

ISti&lNESS (jiftANČES
Biznio Progos

akies

Visi didieji pasaulio įvyk'ai, 
lyg užburtu, nematomu ryšiu 
jungė ją; tarytum šėlstąs vie
sulas, raunąs ąžuolus ir lyginąs 
miestus su žeme, neniekina ir 
menko lapeliu ar išdžiuvusios 
smilgos, bet stveria ir blaško ji 
priversdamas šokti pragarišką 
kvaitulingą šokį.

Rusų-japonų karas atėmė vy
rą; Didysis karas vyriausiąjį sū
nų, o pokarinės epidemijos — 
bemaž visus. vaikus.

T .1 J .Liko pats jauniausias.
Saugojo jį, kaip savo

lėlytę. Nuo burnos nutraukda
ma augino. Už jo vylėsi nusi
tverti senatvėj^; jo krutinės už
uovėjoj sudeginti savo grabny
čią; jo rankojpis užsiberti gel
tonu kapų siųęliu.

* Bet ėjo - laikas. Daug viesulų 
' Sukosi’ žemė ir išrovė jį, lyg 
jauną tyliųjų inusų girių ąžuo
lą. Ir liko tik pasruvusi krau
jais nauja žaizda motinos šir
dyje. V

Kaip •šiandien mena jo Ena- 
žiedes akis, Vis žvelgiančias į 
dulsvas tolumas, į dirsėse žūs
tančius rugius, į sidabriniai mė
lynų lauką šlyną. Ką matė jis 
ten? Kokias mintis gimdė jo 
aukšta kakta?

Neišdėjo jų molinai. Neatvė- 
rė širdies. Gal manė — nesu
pras. Argi motina nesuprastų?!

Ji nedrįso jo klausti. Bailiai 
ir sielvartingai ž'urėjo į nesu
prantamų jai 'popierių krūvas, 
į naktinius apylinkės jaunimo 
susirinkimus. Jautė širdis kaž 
ką negero, baisaus.

—Neprasipuldyk, vaike ... — 
prašė.

Jis atsisuko į ją, — o jo akys 
švietė lyg gegužes dangus, — ir

tuo linu, 
virvėmis

dė, kad laikas 
mas sustojo, o 
skubino ir tik 
nėjo savo ąuką. Pamėlę lupos
prasiverdavo giliam atodūsiui. 
Ir vėl tyla, vėl stovįs laikas, vėl 
alpstanti ir gęstanti širdis.

Kaimynai beregint pajuto tai. 
Plėšriais šarančiais apsupo so
dybą. Kas šiaudą, kas baslį, kas 
malką iš pašalio. O kitas net ir 
daržo užuoganą arė ir sėjo savo 
pupas.

O ji vis sėdėjo tyli sielvartin
ga, vis sunkesni atodūsiai 
gniaužo krutinę, o pilka nevil-

Ji mąstė, kad dar luktenėji- 
mas, dar,vienas laiko tarpas — 
ir ji užgęs, kaip oro pritrukusi 
žvakė, o grįžęs sūnūs neberas 
sodyboje akmens ant akmens.

Ir štai, kada pačios juodžiau
sios nevilties ir nusiminimo 
mintys svėrė jos pečius, kada 
nebeturėjo akių atplėšti nuo že
mės akis, ji staiga pamatė pir
kaitėj saulės spindulį.

Nuostabos ir net išgąsčio 
žvilgsniu pašoko ji iš vietos.

—Saulė?! Iš kur?
Pirkaitės durys buvo plačiai 

atvertos, ir gaivi oro srovė spin
duliuodama veržėsi į vidų.

Ji smarkiai pasitrynė kaktą.
—Kas?! Kas? ...
Tarp durų spindėjo dvi dide

lės linažiedės akys ir šviesesnis 
už saulę šypsnis ... Jo šypsnis!

—Mama ...
Apkvaitusi, svirduliuodama 

puolė ji į priekį. Sugavo jį ran
kom, spaudėsi krutino. Ir bu
čiavo jį, ir juokėsi ir verkė kar-

MERGINA, ANTROJI darbinin
kė, patyrimas nereikalingas, savas 
kambarys, vonia, $9.00.

511 Linden Avė., Oak Park.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
skrybėlių pardavėjos musų nau
joj krautuvėj. Labai geros darbo 
sąlygos, geras mokestis. 4714 So. 
Ashland Avenue.

MERGINA — MOTERIS. Bend
ras namų darbas. 5% dienos savai
tėje. Gyventi, išeiti. Kreipkitės po 
6:00. 4820 N. St. Louis. JUNipet 
7477.

MERGINA, 17-20, kalbanti ang
liškai, dirbti į sandwich grill. Pa
tyrimas nereikalingas. $10 savaitei 
ir valgis pradžioje. Kreipkitės 1321 
East 57th St. PLAZA 9251

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina kūdikiui 13 mėnesių senumo 
.prižiujrėti. Tėvai samdomi. Alga 
$6.00 savaitei. CANAL 2244, Mrs. 
C. Schwarz.

MOTERYS, PATYRUSIOS sku
durų sortuoti, reikalingos. Pasto
vus darbas.

Advance Iron and Metai Co.
1144 So. Fairfield.

HELP WANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia_______ 

reikalingas' 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit. 
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS ATSAKOMIN- 
GAS vyras kaipo porteris. Geras 
mokestis. HARRY WIGODA, 3464 
So. Halsted.

PETĮMS IR KALNIERIAMS 
strygavotojas. 440 So. Dearborn, 
kambarys 270.

JAUNAS VYRAS DARBUI nak
timis į sandwich grill. Reikia kiek 
patyrimo įsendviČių kepime,'. .$18 
savaitei pradžioje. 1321 E. 5?th St. 
PLAza 9251. I

ODOS KIRPĖJAS, žinančiam 
pirštinių darbą pirmenybė.

GLOVEMAKERS, Ine., 
2835 N. Western Avė.

REIKALINGAS FARMOS darbi
ninkas, patyręs. Kambarys, užlai
kymas ir alga. Mr. Barsheack. 
Commodore 2235, tarp 4:30 ir 5:30.

Pullman 6628, tarp 6:00 ir 7:00.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
krautuvėje kaipo klerkas ir bu- 
čerys. Box 2525. 1739 So. Halsted 
Street.

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLUBO susirinkimas 
įvyks rugpiučio 21 d., 8 v. vak., 
svetainėje 3600 W. North Avenue. 
Klubiečiai malonėkite būti susi
rinkime. —Valdyba.

tu, pripildydama 
metų tylėjusią 
stengdamosi kuo 
kratyti praeities
visų kampų išvyti slogų niūru
mą.

PARDAVIMUI GROSERN® ir 
Market. Pilna Midvvest groserių 
stako. Modemus frontas ir fikče- 
riai. žema renda. Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Dining Car restoranas. Gera vieta. 
$50 dienoj biznio. Kreipkitės prieš 
2 arba po 6 P. M. 2540 Pershing 
Road.

TAVERNA PARDAVIMUI arba 
rendai. 2700 So. Troy.

KKAL EM'A'AIE FUH bALE 
N amai-žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS
Namas su Tavernų, 5 ruimų fU- 

tas viršuj, garu Šildomas, su fik- 
čeriais ir visais • įrengimais. Geras 
biznis, seniai išdirbtas. Savininkai 
paseno ir nori pasilsėti. Namas 
randasi ant Western Avė., tarpe 
63 ir 59 gatvių. Namas, biznis ir 
stakas parsiduoda tik už $10,500. 
670 W. 18th St. Tel. CANAL 4647.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. 8M1TH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

10 FLATŲ MODERNIŠKAS mū
rinis kampinis namas, lotas 60 pė
dų pločio. Garu šildomas. Randasi 
Marųuette Parke. Rendos atneša į 
metus; $5,400.00. Parsiduoda tik už 
$22,000.00. Priežastis pardavimo— 
savininką patiko nelaimė.

670 West 18th Street, 
Phone WENtworth 4837.

PARSIDUODA GERAS NAU- 
JAS namas Marąuette Parke. Sto
ras ir 5 kambariai viršuj.

2546 W. 69th St

FARMS FOR SALK 
Ūkiai Pardavimui

, RARSIDUQUA 42 ,- AKRŲ ^u 
nauju namu. 45 mylios nuo Chica- 
gos. Kaina $2600. Atsišaukite ar 
rašykite P. K., 3240 S. Halsted SL, 
Chicago.

640 AKRŲ FARMA. 16 kamba
rių muro rezidencija. 425 akrai 
lygios žemės, kita ganykla. Gausy
bė vandens. Grįstas vieškelis. 30 
mylių Quincy, III. $21,000.

400 AKRŲ PIENO FARMA, 1 
mylia Macomb, 111. Galvijam bar- 
nės, arkliams barnės, sailai, gau
sybė 
cija.

vandens, 8 kambarių reziden- 
$20,000.

ARTHUR J. BUGG, 
916 E. Jackson St., 

MACOMB, ILL.

WHOLESALE FURN1TURE 
RakandaiirĮtaisaiPardavimHi

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in- 
formacįj 
nomi

triukšmu tiek 
pirkaitę, lyg 
greičiau atsi- 
liudesiu ir iš

iacįjų. Vien tik nacionaliai ži- 
“C“i daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic 6051

nejautė atėjusio pavasario. Ta
rytum ne jai švietė saulė, ne jos 
veidą mylavo drungnas gaivus 
vasaris vejas, ne jos ausį džiu
gino virpąs vyturio giesmes si
dabras. Vėlus, gilus amžiaus ru
duo nusvėrė jos sijoną visiškai 
į priekį. Drebančios kojos vis 
silpniau juto žemę po savim. 
Traškanotos akys nebesublizgo 
pavasariniu džiaugsmu. Niūriai 
tyli* atsiduodanti drėgna žemę, 
sėdėjo ji savo pirkaitėj. Ir nė 
vienas šviesos spindulys, nė vie
nas pavasario klyksmas peaiekė 
jos.

SųukiOg godosi idęgę jog Žilą 
galvą. Dažnai, oį d^ųai ji klai
džiojo mintimis praėjusią die* 
ny atsiminimuose, tie$ kiekvie
nu įvykių sustodama, paženk
lindama jį giliu atodūsiu ar 
skaidria gailia ašara. Ir kiek 
buvo jų, tiek buvo ię jos iirdy 
žaizdų; ir kiekviena žaizda vis 
kitaip skausminga.

i >

&
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&

fe?

fe!

Jūsų parama

—Amnestuotas.
—Am-nes-tuotas?! .. O 

tai?
Jis neatsakė. Akimis vėrė 

langą. Ji sugavo jo ranką.
—Vėl... tu . . .
—Taip.
—Sūneli...
Jis atsisuko, ir ji krūptelėjo 

nuo jo akių žvilgsnio. Grūdin
to plieno tvirtumu ir ryžtinga 
ugnim spinduliavo jos.

'—Sūneli... — pakartojo ty
liai, — nereikia ...

—Baugu, mama ?
Ji tylėjo.
Jis vėl nusisuko 

saulės apšviestus,
sprogstantį medžių pumpurą, į 
užančius laisvus vandenis. Pil
ną krutinę traukė

—Darbo, darbo 
tarė garsiai.

• O tylus motinos 
spaudimas pritarė 
tims ir žodžiams,-

kas

pro

į plačius, 
laukus, į

‘NAUJIENŲ** NAMO FONDUI
\ • ’ ■ • ■

įitfs nuoširtįžiai įvertinta

i

-

orę.
kiek, — iš-

rankų pa-
jo iniu*ir

SCHOOLS AND INSTRUCTioNS
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaiki. 

Mokėkit laikui bėgant. 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą. J;
Atdara dienomis—naktimis—Šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokykla.

INDUSTRIAL TBADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7167. ’

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ i 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION : 

of CHICAGO.

BEN.EN. J. KAZANAUSKAS, S 
Turtas virš $1,000,000.00

KAM REIKALINGAS /, pirmas 
morgičius,. privatiškas asmuo»sko
lins be komlšeno*ant • bungalow. ąr 
dviflaČio. Box < 2524. •1739• So3 Hą> 
ted Street ._/;
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Šaukiasi Ginklų 
Tarybos Užbaigti 
Streiką Chicagoj

Gamins Dalis Tankams
Karo departamentas Wash- 

ingtone vakar paskyrė $3,400,- 
000 kontraktą Harvey, III., 
dirbtuvei, Buda Company, pa
gaminti įvairių dalių tankams.

General American Transpor
tation Corporation gavo $1,- 
287,000, o Inland Steel Compa
ny — $543,314.

Mažesni kontraktai, kurie ir 
gi vakar buvo padalinti, yra:

Standard X-Ray Col, $78,000
Schaar and Co., $4,708
Rauland Corporation, $210,- 

052
Pioneer Gen-E-Motor, $75,- 

014, ir
Calvin Manufacturing Corp.

— $3,820.

CIO Laimėjo 
Boston Krautuvėj

Boston Store departamenti- 
nės krautuvės tarnautojai pa
sirinko CIO Department Store 
Employees uniją savo atstovų 
derybose su kompanija.

Darbo tarybos balsavimuose 
723 darbininkai pasisakė už 
CIO, o 135 prieš uniją.

Kur Nuėjo A.F.L 
Grocery Klerkų 
Unijos Duoklės?
Teismas Kamantinėja Prašalin

tą Viršininką Caldwell

Apskričio teismo asistentas , 
Daniel A. Covelli jau trečią die
ną kamantinėja Max Caldwell’ą, 
buvusį AFL Grocery Clerks 
unijos viršininką apie unijos 
pinigų naudojimą asmeniškiems 
reikalams.

(Nariai unijos lokalo No. 
1218 jį prašalino iš pirminin 
kų, ir pareikalavo atskaitos už 
>910,0C0 surinktų duoklėmis).

Važinėjo Į Floridą
Caldwe'll prisipažino, kad iš 

unijos iždo ėmė pinigus ąpmo- 
kėti keliones lėktuvais į Flori
dą, unijos pinigais ten gyveno, 
ir unijos pinigais nusipirko Ca
dillac automobilį.

Pirko Vilią /
Jisai taipgi prisipažino, kad 

už $45,000 unijos pinigų Flo
ridoje nusipirko puikią vilią nuo 
tūlo Mr. Nitto. Chicagoje spė
jama, kad tas Nitto tai garsus 
Capone gengsteris Frank Nit- 
ti.

Visam Amžiui 
Bus Apsaugotas 
Nuo Uodų...

Uodai bevargins piktadario, 
kuris pasivogė salesmano A. 
Ross’o automobilį, nuo 916 Oak- 
dale avenue. ,

Viduj buvo 117 skardinių 
skystimo, naudojamo apsisaugo
ti nuo uodų ir kitų piktų vabz
džių. Ross užsiėmė to skystimo 
pardavinėjimu.

American Cat Nedirba Nuo 
Liepos 10 .

Darbo departamento pastan
goms nedavus rezultatų valdžia 
atsišaukė į ginklų tarybą (De- 
fense Mcdiation Bpard) ban
dyti likviduoti streiką Chicagos 
American Car and Foundry Co., 
dirbtuvėje.

Ten darbininkai streikuoja 
. nuo liepos 10 d., reikalaudami 
nustatyti naują atlyginimą už 
akordinį (štukų) darbą.

Streiką paskelbė CIO Auto 
\Vorkers unija.

__ __ A............ -

Duona Chicagoje 
Pabrango Centu

Daugybė kepyklų ir maisto 
krautuvių Chicagoje vakar už 
vieno svaro duonos kepalėlį pra
dėjo imti 7 centus vietoj 6-ių, 
kaip ikišiol.

Kepėjai sako, kad buvo pri
versti duonos kainą, pagelti, net: 
pabrango taukai, sviestas, kiau
šiniai, o svarbiausia, miltai.

Maistas Kainuoja 
14% Daugiau 
Negu Pernai
Pabrango Sviestas, Kiaušiniai, 

Mėsa

Nereikia šeimininkėms aiš
kinti, kad dabar maistas bran
gesnis negu pernai ar net šių 
metų pradžioje. Jos turi mokė
ti daugiau už viską — už mė
są, pieną, kiaušinius, sviestą, ir 
t.t.

Palyginus visų valgomųjų 
produktų kainas pernai ir da
bar, pasirodo, kad bent CĮiicą- 
goje maistas dabar yra pabrąn- 
gęs 14%.

Stengsis Sumažinti 
Nelaimių Skaičių 
Chicagoje

Jos “Trugdo Ginklavimo 
Programą” %

Užvakar prezidentas Roose- 
veltas atsišaukė į Amerikos 
žmones prašydamas j u atsar
giau automobiliais važinėti ir 
naudoti didesnį atsargumą 
kaip namie, taip dirbtuvėse.

Jis sakė, kad paskutiniu lai
ku smarkiai padidėjo nelaimin
gų mirčių skaičius, ir kad tas 
apsireiškimas, nekalbant apie 
kitas jo blogas puses, labai 
trugdo ginklų gamybą.

Gali Žūti Virš 100,000
Atsiliepdama į Roosevelto at

sišaukimą, National Safety 
Council taryba Chicagoje pra
deda didelę saugumo agitacijos 
kampaniją. Taryba sako, kad 
jeigu nelaimių skaičius ateityj 
nebus sumažintas, tai šįmet vi
so nelaimingų mirčių Amerikoj 
bus virš 100,000.

AUTOMOBILI1!
L,

NELAIMĖS

$3,400,000 Karo 
Kontraktas Harvey 
Dirbtuvei
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Dailininko braižinys parodo šarvuotąjį automobilių, kurį Illinois valstijos policija statydinasi Chicago
je. Automobilius bus tikra nuovada su visais įmanomais patobulinimais, gelbstinčiais kovoje su piktada- 
rybe. - : ‘ .
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Atnaujino Aborto 
Mirties Tyrinėjimų

Vėl Kamantinės Akušerę
Kiek laiko atgal kriminalis 

teismas paliuosavo nuo atsako
mybės akušerę Magdalene Mot- 
zny Stegeman, kuri buvo kal
tinama padarymu nelegalūs ope
racijos, po kurios mirė B3 me
tų Mrs. Rose Smith, 1956 Shef- 
field avenue.

Prokuratūra vakar bylą at
naujino ir daro naują mirties 
tyrinėjimą. Kaltinamoji Mrs. 
Stegeman yra žmona policijos 
leitenanto William Stegeman. 
Gyvena Northsidėje.

Tėvas Atgavo 
Sūnų Nuo Uošvių—
Niekas Jo Neprivers ‘ Apsivesti, 

J J Nenori! ‘
Apskričio teismas atidavė 

tėvui Stephcn Lesniak ui jo 4 
menesių amžiaus sanų, kurį bu
vo paėmę auk oti Lesniak o bu 
vę uošviai, J. Koziarz.’ai, 1838 
West 21st street. Lesniako žmo
na yra mirusi.

Jisai skundėsi teisme, kad 
uošviai atsisakė jam sūnų gra
žinti tol kol jis neves jų an 
tros dukters — saVo mirusios 
žmonos sesers. ,

Teismas nusprendė, kad tėvas 
turi neginčijamas teises prie 
sunaus ir kad niekas negali jį 
prievarta nutempti prie alto
riaus, jeigu jis nenori apsives
ti.

Lesniak 26 metų amžiaus ir 
gyvena ad. 1859 West 21st 
Place. y

“Našta Kitiems” — 
Nusižudė

Mažam kambaryj adresu 881 
N. LaSalle . street, buvo atras • 
tas negyvas 45 metų chicagie- 
tis John Niemann. šalę kūno 
stovėjo tuščia vyno bonka ir 
mažas buteliukas, kuriame tur
būt buvo nuodai. Ten gulėjo 
ir raštelis, kuriame Niemann’as 
skundėsi buvęs “našta kitiems”.

JACKSWIFT

ILLINOIS POLICIJA STATYDINASI NUOVADA ANT RATŲ
X TAT KHMMHO 
ro Mmcr fackaou 

BOMB*

riNCEapniNT OEM.
SUBJECT ŪMO RNOHMtNTtO

Įmoųumboom

Nacių-Rusų Karas 
“Apgaulingas”
Jie Netrukus Susitaikys, Prana
šauja “Koptiškas Pranašas”

į vieno dienraščio redakciją 
Chicagoj vakar atėjo baltausis 
dvasiškis -pranašas, persistatė 
esąs “vyskupas” R. D. Griffith, 
iš “koptų apastąliškos bažny
čios” ir pareiškė, kad rusai i? 
vokiečiai nevą kariauja “pasau
liui akis, apdumti”.

Kai tik rusai gaus užtekti
nai ginklų ir kitokios pagalbos 
iš Amerikos ir Anglijos, tai jie 
“sušijungs su Vokietija” ir kar
tu su ja atsisuks prieš savo 
draugus, kurių pagalbos dabar 
prašo. ; .

Rusai ir vokięčjai nori ben
drai įvykinti pasaulyj “pago
nišką revoliuciją”.

Jis Padarė 
Klddą’i?':
B., i; h ten Pa. ke įįąs Visai L:ng 

G.ri

BRIGHTON TARK. <- šioje 
kolonijoje gyvenamieji namai 
yra labai panašųš ir visai leng
va, padaryti tokių klaidą, kokią 
padarė Juozas Žemaitis, 34, nuo 
4327 S. Maplewood avenue.

Eidamas namo jisai apsižiū
rėjo kad neturi rakto, tad var
gais negalais atvėręs langą, ban
dė vidun įlysti.

Bet...
Žemaitis gerokai nusigando, 

kai pasiro.dč policija, ir tik po 
laiko jisai pastebėjo, kad ban
dė įlysti ne į savo, o vieno J. 
Maregos butą, ądresu 4315 So. 
Campbell avenue.
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Roselandiečiai 
Piknikuos Rugp. 31
Iš Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos
Nors vasara ir karšta, vie

nok Draugijos susirinkimai 
įvyksta kas mėnuo.

štai, ir pereitam susirinkim 
komisija pranešė, kad apsima- 
žinus karščiams ir sausrai, 
Draugija rengia pikniką 31 d. 
šio mėn., Spaičio darže, Archer 
Avė., Willow Springs. Pikniko 
diena gana patogi, nes bus dvi 
šventės, sekmadienis, ir pirma
dienis—darbo dienos šventė
(Labor Day), todėl galėsime ge 
rai ir paūžti.

Bus Dovanų
Piku kas bus su dovanomis, 

kaip pinigais, ir,.kitais prizais 
\e to dabar jau ir lietaus tau
riau pasirodo, kuris atgaivin* 
nuvytusią žolę. Todė’, atsilan 
.-ę pi nike atrasime da’g mr- 
’.cnumo, ir pasigerėsime garnio: 
gražybėm-s.

— Stepukas.

Gal Kaina
Atrodo Didelė —
Dėt Namo Gaspadoriui Nebe

reikės Vargti
Kaip kitos žmonos dažnai da

ro, taip, ir Mrs. VVilliam Pokor- 
ay, 2749 S. Harding a’ve., p- 
kelis kartus prašė vyro atida
ryti užsikirtusį langą. Pabarš
kinęs ir patampęs rėmus, Po- 
korny langą paprastai palikda
vo jo neatidaręs.

Bet jam vargti nebereikės, 
nebereikės nei jo žmonai jam 
išmetinėti.

i Langas jau atidarytas. Pagal
bon atėjo nežinomas vagilis, ku
ris jį atplėšė, bet už tai atly
ginimo iš buto pasiėmė $8 pi
nigais, nosinių ir cigaretų žie- 
tuvėlį.

DEL KO STIPRUS
Ramiojo okeano salų gyven

tojai pripažinti sveikiausiais ir 
tvirčiausiais. Pasrodo, kad jie 
matinasi tiK vaisiais, kaip ba
nanai, koko, apelsinai ir kiti.

oimi omcnoN 
CHtMKAl 
LAMKATOKT

IWO-WAV IAOK)
ANOEOVNO 
MIOJICTK>N (OOM

Išvažiuoja Į Am. 
Legiono State 
Konvenciją

T. Maženis ir W. Carlson
Tarnas Maženis, 3857 South 

Kedzie Avė., veiklus Am. Leg. 
Posto 271 narys, šį penktadie
ni, rugpiučio 22-rą d., išvažiuo
ja į Am. Leg. State Konven
ciją.

Su juom sykiu išvažiuoja ir 
lietuvių draugas Walter Carl
son, Van Burren Posto Post 
Commander. M r. Walter Carl
son yra Supervisor Chicagos 
Pašte prie 2-ros kliasos siun
tinių.

Po jo priežiūra yra visų lie
tuviškų laikraščių cirkuliacija.

— Steponas Narkis.

NEVERTA 
KARIAUTI

Dabartinį karą teisina jo pa
degėjai tuomi, kad kai kurioms 
tautoms trukę vadinamos gyvy 
binės erdvūs. Bet štai ką sako 
Londono Geografų Draugijos 
urmininkas. Jisai sako, kad an. 
musų žemės kamuolio dar yra 
daug vietų visai neapgyventų ir 
daug kur dar žmogaus koja ne
buvo įžengusi. Tokių vietų dar 
yra daug Centralinėj Afrikoj, 
netoli Čado ežero, Pietų Ame
rikoj, Amazonos upės srytyse 
Australijos centre, Naujojoj 
Gvinėjoj ir kitur.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Padėka
Musų širdys dar ilgai verks, bet ašaros skruostuose 

jau džiųsta ir rytojus primena, kad liudint tų, kurie pra
sišalino, mes neprivalome užmiršti gyvenimo ir gyvųjų.

Todėl, atidedami valandėlei nuo minčių savo skaus
mą ir liūdesį, mes tiesiame visiems draugams ranką ir iš 
širdžių gilumos tariame jiems ačiū.

Lai žino visi musų gerieji draugai, kurie pagelbėjo 
musų šeimai pergyventi sunaus ir brolio Keistučio neti
kėtą gyvybės užgęsimą, kad mes amžinai busime jiems 
dėkingi.

ANTANAS, ONA ir ALDONA NARBUTAI.
1033 W. 103rd St., Chicago, III.

VAKAR CHICAI5n.lt
• Naujoviškų “kalbančių” 

nikelinių muzikos mašinų kom
panija pasirašė sutartį su Chi- 
cagos elektros darbininkų uni
ja (AFL), ir dabar galės ne
kliudoma operuoti tas mašinas 
alinėse ir kitokiose viešose vie
tose.

• Gaisras padare apie $3,- 
000 nuostolių vidurmiestyje, ad
resu 12 W. Lake Street. Buvo 
užsidegęs Derby restoranas.

• Michigan ežere, prie Con- 
gress gatvės prigėrė 59 metų 
darbininkas, William Eves, 1640 
West Adams Street.

e Du negrai prie Orleans ii* 
Institute Place užpuolė 27 me
tų chicagietį Frank Wrobel, 211 
W. Ontario, ir pašovė jam ko
ją. Taip bent įvyki aiškina pats 
Wrobel, bet policija jam neti
ki ir uždarė bridewell kalėji
mo ligoninėje kamantinėjimui.

• Muštynėse, gurios įvyko 
alinėje, 316 East 58Lh street, 
buvo užmuštas 23 metų jaunuo
lis, Leon Gannon, 3956 Lang- 
ley.

• Ties 20 S. Dearborn street 
buvo atrastas negyvas apyse
nis, vargingai pasirėdęs vyras. 
Galėjo būti apie 50 metų am
žiaus.

O Chicagos darbo federaci
ja vėl priėmė į narius barten- 
derių uniją, kurią suspendavo 
kiek laiko atgal. Uniją buvo 
paėmę savo kontrolėn Chicagos 
gengsteriai. Federacija sako, 
kad “nepageidaujami žmonės” 
yra iš unijos išvalyti.

© Dviems metams Dwight 
moterų kalėjime buvo nuteista 
33 metų knygvedė Lee Schu- 
maa, dirbusi G'obe Paper Box 
Company, dirbtuvėje, 223 W. 
Huron. Ji “arkliukams” pra’ai- 
liėjo $l,J00 firmos pinigų.'

•I

© .Upok apskričio ligoninėje 
trypukai gimė 33 metų chica- 
jietei Mrs. Lonnie Moore, 3870 
3. LaSalle Street. Du y;a ber
nukai, vicivi mergaitė. Sveria 
apie 6 svarus kiekvienas.

Apiplėšė 
Aldermaną

Ties Kedzie ir Palmer gatvių 
du ginkluoti piktadariai sustab
dė keleivinį automobilį, ir at
ėmė nuo aldermanp Matt Por- 
ten $108, taipgi $500 veriės 
žiedą.

Porten yra 34-to wardo a!- 
dermanas.

žuvo Du žmonės
t

Ties 5700 Archer avenue au 
tomobilis mirtinai suvažinėjč 
57 metų chicagietį, Roman 
Draus, 3730 S. Albanu avė.

Kitoje nelaimėje, prie Michi
gan City, Ind., trokas užmušė 
ugniagesį iš Chicagos, Timothy 
F. O'Connor, 1188 South Mason 
avenue. Jo žmona ir duktė bu
vo sunkiai sužeistos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

CHICAI5n.lt



